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07 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIČNIH PROCESOV 

07 01 odpadki pri proizvodnji, pripravi, distribuciji in uporabi (PPDU) organskih 

osnovnih kemikalij 

07 01 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 01 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 01 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 01 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 01 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 01 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 01 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 01 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 01 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 01 11 

07 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

07 02 odpadki pri PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken  

07 02 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 02 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 02 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 02 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 02 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 02 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 02 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 02 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 
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07 02 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 02 11 

07 02 13 odpadna plastika 

07 02 14* odpadki aditivov, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 02 15 odpadki aditivov, ki niso zajeti v 07 02 14 

07 02 16* odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone 

07 02 17 odpadki, ki vsebujejo silikone in niso zajeti v 07 02 16 

07 02 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

07 03 odpadki pri PPDU organskih barvil in pigmentov (razen 06 11) 

07 03 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 03 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 03 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 03 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 03 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 03 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 03 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 03 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 03 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 03 11 

07 03 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

07 04 odpadki pri PPDU organskih sredstev za zaščito rastlin (razen 02 01 08 in 02 

01 09), sredstev za zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov 

07 04 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 04 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 
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07 04 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 04 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 04 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 04 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 04 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 04 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 04 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 04 11 

07 04 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 04 99 odpadki, ki niso navedeni drugje  

07 05 odpadki pri PPDU farmacevtskih izdelkov  

07 05 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 05 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 05 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 05 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 05 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 05 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 05 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 05 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 05 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 0 5 11 

07 05 13* trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 05 14 trdni odpadki, ki niso zajeti v 07 05 13 

07 05 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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07 06 odpadki pri PPDU maščob, maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in 

kozmetičnih sredstev 

07 06 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 06 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 06 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 06 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 06 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 06 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 06 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 06 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 06 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 07 06 11 

07 06 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

07 07 odpadki pri PPDU finih kemikalij in kemičnih proizvodov, ki niso navedeni 

drugje  

07 07 01* vodne izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 07 03* halogenirana organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 07 04* druga organska topila, izpiralne tekočine in matične lužnice 

07 07 07* halogenirani destilacijski in reakcijski ostanki  

07 07 08* drugi destilacijski in reakcijski ostanki  

07 07 09* halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 07 10* druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti 

07 07 11* mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi 

07 07 12 mulji iz čiščenja odpadnih vod na kraju samem, ki niso zajeti v 07 07 11 

07 07 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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08 ODPADKI PRI PPDU PREVLEK (BARV, LAKOV IN EMAJLOV), LEPIL, 

TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH ČRNIL 

08 01 odpadki pri PPDU in odstranjevanju barv in lakov 

08 01 11* odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 

08 01 12 odpadne barve in laki, ki niso zajeti v 08 01 11  

08 01 13* mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi 

08 01 14 mulji barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 13  

08 01 15* vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake in organska topila ali druge nevarne 

snovi 

08 01 16 vodni mulji, ki vsebujejo barve ali  lake in niso zajeti v 08 01 15  

08 01 17* odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali 

druge nevarne snovi 

08 01 18 odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov, ki niso zajeti v 08 01 17  

08 01 19* vodne suspenzije barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 

snovi 
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08 01 20 vodne suspenzije barv ali lakov, ki niso zajete v 08 01 19  

08 01 21* odpadki sredstev za odstranjevanje barv ali lakov 

08 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

08 02 odpadki pri PPDU drugih prevlek (vključno s keramičnimi materiali)  

08 02 01 odpadni praškasti materiali za prevleke 

08 02 02 vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale 

08 02 03 vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale 

08 02 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

08 03 odpadki pri PPDU tiskarskih barv 

08 03 07 vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve 

08 03 08 vodne odpadne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve 

08 03 12* odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi 

08 03 13 odpadne tiskarske barve, ki niso zajete v 08 03 12 

08 03 14* mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi  

08 03 15 mulji tiskarskih barv, ki niso zajeti v 08 03 14 

08 03 16* odpadne raztopine za jedkanje 

08 03 17* odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi 

08 03 18 odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v 08 03 17 

08 03 19* disperzijsko olje 

08 03 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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08 04 odpadki PPDU lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za hidrofobiranje)  

08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 

snovi 

08 04 10 odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09  

08 04 11* mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 

snovi 

08 04 12 mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v 08 04 11  

08 04 13* vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in organska topila ali druge 

nevarne snovi 

08 04 14 vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso zajeti v 08 04 13  

08 04 15* vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in organska topila 

ali druge nevarne snovi 

08 04 16 vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase in niso zajeti v 08 

04 15  

08 04 17* smolno olje 

08 04 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

08 05 drugi tovrstni odpadki, ki niso navedeni v 08 

08 05 01* odpadni izocianati 



 
15311/4/04 REV 4  kok 44 
PRILOGA V DG I   SL 

 

09 ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE 

09 01 odpadki iz fotografske industrije  

09 01 01* raztopine razvijalcev in aktivatorjev na vodni osnovi 

09 01 02* raztopine razvijalcev za ofsetne plošče na vodni osnovi 

09 01 03* raztopine razvijalcev na osnovi topil 

09 01 04* fiksirne raztopine 

09 01 05* bledilne in bledilno-fiksirne raztopine 

09 01 06* odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri lastni obdelavi fotografskih 

odpadkov 

09 01 07 filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro in srebrove spojine 

09 01 08 filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin 

09 01 10 fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij 

09 01 11* fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so zajeti v 16 06 01, 16 01 02 

ali 16 06 03  

09 01 12 fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso zajeti v 09 01 11 

09 01 13* odpadne vodne raztopine pri regeneraciji srebra na kraju samem, ki niso zajete 

v 09 01 06 

09 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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10 ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV 

10 01 odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih kurilnih naprav (razen 19) 

10 01 01 pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu v 10 01 04) 

10 01 02 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog 

10 01 03 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les 

10 01 04* elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na kurilno olje  

10 01 05 trdni odpadki na osnovi kalcijevih spojin pri razžvepljevanju dimnih plinov  

10 01 07 mulji na osnovi kalcijevih spojin pri razžvepljevanja dimnih plinov  

10 01 09* žveplova kislina 

10 01 13* elektrofiltrski pepel iz emulgiranih ogljikovodikov, uporabljenih kot gorivo 

10 01 14* pepel, žlindra in kotlovski prah iz sosežiga, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 01 15 pepel, žlindra in kotlovski prah iz sosežiga, ki niso zajeti v 10 01 14 

10 01 16* elektrofiltrski pepel iz sosežiga, ki vsebuje nevarne snovi 

10 01 17 elektrofiltrski pepel iz sosežiga, ki ni zajet v 10 01 16 

10 01 18* odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 01 19 odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 01 05, 10 01 07 in 10 

01 18 

10 01 20* mulji iz čiščenja odpadnih vod, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 01 21 mulji iz čiščenja odpadnih vod, ki niso zajeti v 10 01 20 
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10 01 22* vodni mulji pri čiščenju kotlov, ki vsebujejo nevarne snovi  

10 01 23 vodni mulji pri čiščenju kotlov, ki niso zajeti v 10 01 22 

10 01 24 peski s kurišč s fluidizirano plastjo 

10 01 25 odpadki pri skladiščenju in pripravi goriv v elektrarnah na premog  

10 01 26 odpadki pri obdelavi hladilne vode 

10 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 02 odpadki iz železarske in jeklarske industrije  

10 02 01 odpadki pri predelavi žlindre 

10 02 02 nepredelana žlindra 

10 02 07* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 02 08 trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 07 

10 02 10 valjarniška škaja 

10 02 11* odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki vsebujejo olje 

10 02 12 odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 02 11 

10 02 13* mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi  

10 02 14 mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 02 13 

10 02 15 drugi mulji in filtrne pogače 

10 02 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 03 odpadki iz pirometalurgije aluminija 

10 03 02 anodni odpadki 

10 03 04* žlindre iz primarne proizvodnje 
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10 03 05 odpadna glinica 

10 03 08* solne žlindre iz proizvodnje sekundarnega aluminija 

10 03 09* črni posnemki iz proizvodnje sekundarnega aluminija 

10 03 15* posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo gorljive pline v 

nevarnih količinah  

10 03 16 posnemki, ki niso zajeti v 10 03 15 

10 03 17* odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo katran 

10 03 18 odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo ogljik in niso zajeti v 10 03 17 

10 03 19* dimnina, ki vsebuje nevarne snovi 

10 03 20 dimnina, ki ni zajeta v 10 03 19 

10 03 21* drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo 

nevarne snovi 

10 03 22 drugi delci in prah (vključno s prahom iz krogličnih mlinov), ki niso zajeti v 

10 03 21 

10 03 23* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 03 24 trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 23 

10 03 25* mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne 

snovi 

10 03 26 mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 03 25 

10 03 27* odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki vsebujejo olje 
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10 03 28 odpadki pri obdelavi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 03 27 

10 03 29* odpadki pri obdelavi solnih žlinder in črnih posnemkov, ki vsebujejo nevarne 

snovi 

10 03 30 odpadki pri obdelavi solnih žlinder in črnih posnemkov, ki niso zajeti v 10 03 

29 

10 03 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 04 odpadki iz pirometalurgije svinca 

10 04 01* žlindre iz  proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 04 02* posnemki iz  proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 04 03* kalcijev arzenat 

10 04 04* dimnina 

10 04 05* drugi delci in prah 

10 04 06* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

10 04 07* mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov 

10 04 09* odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje 

10 04 10 odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 04 09 

10 04 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 05 odpadki iz pirometalurgije cinka 

10 05 01 žlindra iz  proizvodnje primarne in sekundarne kovine 
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10 05 03* dimnina 

10 05 04 drugi delci in prah 

10 05 05* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

10 05 06* mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov 

10 05 08* odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje 

10 05 09 odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 05 08 

10 05 10* posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v 

nevarnih količinah 

10 05 11 posnemki, ki niso zajeti v 10 05 10 

10 05 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 06 odpadki iz pirometalurgije bakra 

10 06 01 žlindra iz  proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 06 02 posnemki iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 06 03* dimnina 

10 06 04 drugi delci in prah 

10 06 06* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

10 06 07* mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov 

10 06 09* odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje 
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10 06 10 odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 06 09 

10 06 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 07 odpadki iz pirometalurgije srebra, zlata in platine 

10 07 01 žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 07 02 posnemki iz  proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 07 03 trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

10 07 04 drugi delci in prah 

10 07 05 mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov 

10 07 07* odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje 

10 07 08 odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 07 07 

10 07 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 08 odpadki iz pirometalurgije drugih neželeznih kovin 

10 08 04 delci in prah 

10 08 08* solna žlindra iz proizvodnje primarne in sekundarne kovine 

10 08 09 druge žlindre 

10 08 10* posnemki, ki so vnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v 

nevarnih količinah 

10 08 11 posnemki, ki niso zajeti v 10 08 10 
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10 08 12* odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo katran 

10 08 13 odpadki pri proizvodnji anod, ki vsebujejo ogljik ter niso zajeti v 10 08 12 

10 08 14 anodni odpadki 

10 08 15* dimnina, ki vsebuje nevarne snovi 

10 08 16 druga dimnina, ki ni zajeta v 10 08 15 

10 08 17* mulji in filtrne pogače  pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 08 18 mulji in filtrne pogačepri obdelavi dimnih plinov in niso zajeti v 10 08 17 

10 08 19* odpadki pri pripravi hladilne vode, ki vsebujejo olje 

10 08 20 odpadki pri pripravi hladilne vode, ki niso zajeti v 10 08 19 

10 08 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 09 odpadki iz železolivarn 

10 09 03 pečna žlindra  

10 09 05* neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 09 06 neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 05 



 
15311/4/04 REV 4  kok 52 
PRILOGA V DG I   SL 

 

10 09 07* uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 09 08 uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajete v 10 09 07 

10 09 09* dimnina, ki vsebuje nevarne snovi 

10 09 10 druga dimnina, ki ni zajeta v 10 09 09 

10 09 11* drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 09 12 drugi delci, ki niso zajeti v 10 09 11 

10 09 13* odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 09 14 odpadna veziva, ki niso zajeta v 10 09 13 

10 09 15* odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 09 16 odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso zajeta v 10 09 15 

10 09 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 10 odpadki iz livarn neželeznih kovin 

10 10 03 pečna žlindra  

10 10 05* neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi 
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10 10 06 neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajeta v 10 10 05 

10 10 07* uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 10 08 uporabljene livarske forme in jedra, ki niso zajeta v 10 10 07 

10 10 09* dimnina, ki vsebuje nevarne snovi 

10 10 10 druga dimnina, ki ni zajeta v 10 10 09 

10 10 11* drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 10 12 drugi delci, ki niso zajeti v 10 10 11 

10 10 13* odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 10 14 odpadna veziva, ki niso zajeta 10 10 13 

10 10 15* odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 10 16 odpadna sredstva za ugotavljanje razpok, ki niso zajeta v 10 10 15 

10 10 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 11 odpadki pri proizvodnji stekla in steklenih izdelkov 

10 11 03 odpadni materiali iz steklenih vlaken 

10 11 05 delci in prah 

10 11 09* odpadna zmes pred taljenjem, ki vsebuje nevarne snovi 
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10 11 10 odpadna zmes pred taljenjem, ki ni zajeta v 10 11 09 

10 11 11* odpadno steklo v obliki majhnih delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine (npr. 

steklo katodnih cevi) 

10 11 12 odpadno steklo, ki ni zajeto v 10 11 11 

10 11 13* mulji pri poliranju in brušenju stekla , ki vsebujejo nevarne snovi 

10 11 14 mulji pri poliranju in brušenju stekla , ki niso zajeti v 10 11 13 

10 11 15* trdni odpadki pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 11 16 trdni odpadki pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 15 

10 11 17* mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 11 18 mulji in filtrne pogače pri obdelavi dimnih plinov, ki niso zajeti v 10 11 17 

10 11 19* trdni odpadki pri obdelavi odplak na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne 

snovi 

10 11 20 trdni odpadki pri obdelavi odplak, ki niso zajeti v 10 11 19 

10 11 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 12 odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov, opeke, ploščic in izdelkov iz 

kamenine 

10 12 01 odpadna zmes pred žganjem 

10 12 03 delci in prah 
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10 12 05 mulji in filtrne pogače po obdelavi odpadnih plinov 

10 12 06 zavržene forme 

10 12 08 odpadni keramični izdelki, opeke, ploščice in izdelki iz kamenine (po žganju) 

10 12 09* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 12 10 trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 12 09 

10 12 11* odpadki pri glaziranju, ki vsebujejo težke kovine 

10 12 12 odpadki pri glaziranju, ki niso zajeti v 10 12 11 

10 12 13 mulji pri čiščenju odpadne vode na kraju nastanka 

10 12 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 13 odpadki pri proizvodnji cementa, apna, mavca in njihovih izdelkov 

10 13 01 odpadna surova zmes pred žganjem 

10 13 04 odpadki pri žganju in gašenju apna 

10 13 06 delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13) 

10 13 07 mulji in filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov 

10 13 09* odpadki pri proizvodnji azbestcementa, ki vsebujejo azbest 

10 13 10 odpadki pri proizvodnji azbestcementa, ki niso zajeti v 10 13 09 
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10 13 11 odpadki pri proizvodnji kompozitnih materialov  na osnovi cementa, ki niso 

zajeti v 10 13 09 in 10 13 10 

10 13 12* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne snovi 

10 13 13 trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki niso zajeti v 10 13 12 

10 13 14 odpadni beton in mulji iz betona 

10 13 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

10 14 odpadki iz krematorijev 

10 14 01* odpadki pri obdelavi odpadnih plinov, ki vsebujejo živo srebro 

11 ODPADKI PRI KEMIČNI POVRŠINSKI OBDELAVI IN PREVLEČENJU 

KOVIN TER DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA 

NEŽELEZNIH KOVIN 

11 01 odpadki iz kemične površinske obdelave in prevlečenja kovin ter drugih 

materialov (npr. galvaniziranja, cinkanja, luženja, dekapiranja, fosfatiranja, 

alkalnega razmaščanja in eloksiranja) 

11 01 05* kisle lužilne raztopine 

11 01 06* kisline, ki niso zajete drugje 

11 01 07* alkalne lužilne raztopine 

11 01 08* mulji pri fosfatiranju 

11 01 09* mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi 
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11 01 10 mulji in filtrne pogače, ki niso zajeti v 11 01 09 

11 01 11* izpiralne tekočine na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi 

11 01 12 izpiralne tekočine na vodni osnovi, ki niso zajete v 11 01 11 

11 01 13* odpadki pri razmaščanju, ki vsebujejo nevarne snovi 

11 01 14 odpadki pri razmaščanju, ki niso zajeti v 11 01 13 

11 01 15* eluati in mulji iz membranskih ali ionskoizmenjalnih sistemov, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

11 01 16* nasičene ali izrabljene ionskoizmenjalne smole  

11 01 98* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

11 01 99 drugi tovrstni odpadki  

11 02 odpadki iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin 

11 02 02* mulji pri hidrometalurgiji cinka (vključno z  jarositom in goethitom) 

11 02 03 odpadki pri proizvodnji anod za vodne elektrolizne procese 

11 02 05* odpadki pri hidrometalurgiji bakra, ki vsebujejo nevarne snovi 

11 02 06 odpadki pri hidrometalurgiji bakra, ki niso zajeti v 11 02 05 

11 02 07* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

11 02 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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11 03 mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja 

11 03 01* odpadki, ki vsebujejo cianid 

11 03 02* drugi odpadki 

11 05 odpadki pri vročem cinkanju 

11 05 01 trdi cink 

11 05 02 cinkov pepel 

11 05 03* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

11 05 04* izrabljena talila 

11 05 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

12 ODPADKI PRI OBLIKOVANJU IN FIZIKALNI TER MEHANSKI 

POVRŠINSKI OBDELAVI KOVIN IN PLASTIKE 

12 01 odpadki pri oblikovanju in  fizikalni ter mehanski površinski obdelavi kovin in 

plastike 

12 01 01 opilki in ostružki železa 

12 01 02 prah in delci železa 

12 01 03 opilki in ostružki neželeznih kovin 

12 01 04 prah in delci neželeznih kovin 

12 01 05 drobci in ostružki plastike 
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12 01 06* strojna olja na osnovi mineralnih olj, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in 

raztopin) 

12 01 07* strojna olja na osnovi mineralnih olj, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij 

in raztopin) 

12 01 08* strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene 

12 01 09* strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov 

12 01 10* sintetična strojna olja 

12 01 12* izrabljeni voski in maščobe 

12 01 13 odpadki pri varjenju 

12 01 14* strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi 

12 01 15 strojni mulji, ki niso zajeti v 12 01 14 

12 01 16* odpadki pri peskanju, ki vsebujejo nevarne snovi 

12 01 17 odpadki pri peskanju, ki niso zajeti v 12 01 16 

12 01 18* kovinski mulji (pri brušenju, honanju in lepanju), ki vsebujejo olje 

12 01 19* lahko biorazgradljiva strojna olja 

12 01 20* izrabljena brusila in brusiva, ki vsebujejo nevarne snovi 

12 01 21 izrabljena brusila in brusiva, ki niso zajeta v 12 01 20 

12 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 
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12 03 odpadki pri razmaščanju z vodo in paro (razen 11) 

12 03 01* vodne izpiralne tekočine 

12 03 02* odpadki pri razmaščanju s paro 

13 ODPADKI OLJ IN TEKOČIH GORIV (RAZEN JEDILNIH OLJ IN 

ODPADKOV OLJ, KI SO ZAJETI V POGLAVJIH 05, 12 IN 19) 

13 01 odpadna hidravlična olja 

13 01 01* hidravlična olja, ki vsebujejo PCB1 

13 01 04* klorirane emulzije 

13 01 05* neklorirane emulzije 

13 01 09* klorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj 

13 01 10* neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj 

13 01 11* sintetična hidravlična olja 

13 01 12* lahko biorazgradljiva hidravlična olja 

13 01 13* druga hidravlična olja 

13 02 odpadna motorna, strojna in mazalna olja 

13 02 04* klorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj 

13 02 05* neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj 

                                                 
1  Za namen tega seznama odpadkov se PCB opredeli kot v Direktivi 96/59/ES z dne 16. 
 septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov 
 (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9. 1996, str.31). 
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13 02 06* sintetična motorna, strojna in mazalna olja 

13 02 07* lahko biorazgradljiva motorna, strojna in mazalna olja 

13 02 08* druga motorna, strojna in mazalna olja 

13 03 odpadna izolirna olja in olja za prenos toplote  

13 03 01* izolirna olja in olja za prenos toplote, ki vsebujejo PCB  

13 03 06* klorirana izolirna olja in olja prenos toplote na osnovi mineralnih olj, ki niso 

zajeta v 13 03 01 

13 03 07* neklorirana izolirna olja in olja za prenos toplote na osnovi mineralnih olj  

13 03 08* sintetična izolirna olja in olja za prenos toplote  

13 03 09* lahko biorazgradljiva izolirna olja in olja za prenos toplote 

13 03 10* druga izolirna olja in olja za prenos toplote 

13 04 kalužna olja  

13 04 01* kalužna olja iz rečne plovbe 

13 04 02* kalužna olja iz odtočnih kanalov na pomolih 

13 04 03* kalužna olja iz druge plovbe 

13 05 vsebina izločevalnikov olja in vode 

13 05 01* trdne snovi iz peskolovov in izločevalnikov olja in vode 

13 05 02* mulji iz izločevalnikov olja in vode 
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13 05 03* mulji iz oljnih lovilnikov  

13 05 06* olja iz izločevalnikov olja in vode 

13 05 07* oljnata voda iz ločevalnikov olja in vode 

13 05 08* mešanice odpadkov iz peskolovov in izločevalnikov olja in vode 

13 07 odpadki tekočih goriv 

13 07 01* kurilno olje in dizelsko gorivo 

13 07 02* bencin  

13 07 03* druga goriva (vključno z mešanicami) 

13 08 drugi oljni odpadki 

13 08 01* mulji ali emulzije pri razsoljevanju 

13 08 02* druge emulzije 

13 08 99* odpadki, ki niso navedeni drugje 

14 ODPADKI ORGANSKIH TOPIL, HLADIL IN POTISNIH PLINOV 

(RAZEN 07 IN 08) 

14 06 odpadki organskih topil, hladil in potisnih plinov za  pene in aerosole 

14 06 01* fluorokloroogljikovodiki, HCFC, HFC 

14 06 02* druga halogenirana topila in mešanice topil 

14 06 03* druga topila in mešanice topil 
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14 06 04* mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila 

14 06 05* mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila 

15 ODPADNA EMBALAŽA, ABSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, 

FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLEKA, KI NISO NAVEDENI 

DRUGJE 

15 01 embalaža (vključno z embalažo, ločeno zbrano kot komunalni odpadek) 

15 01 01 embalaža iz papirja in lepenke 

15 01 02 embalaža iz plastike 

15 01 03 lesena embalaža 

15 01 04 kovinska embalaža 

15 01 05  embalaža iz kompozitov 

15 01 06 mešana embalaža 

15 01 07 steklena embalaža 

15 01 09 embalaža iz tekstila 

15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z njimi 

15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje nevarno trdno matrico (npr. azbest), vključno s 

praznimi tlačnimi posodami 
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15 02 absorbenti, filtrirna sredstva, krpe za brisanje in zaščitna obleka 

15 02 02* absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni 

drugje), krpe za brisanje in zaščitna obleka, ki so onesnaženi z nevarnimi 

snovmi 

15 02 03 absorbenti, filtrirna sredstva, krpe za brisanje in zaščitna obleka, ki niso zajeti 

v 15 02 02 

16 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V SEZNAMU 

16 01 izrabljena motorna vozila za različne vrste transporta, vključno z  mobilnimi 

stroji in odpadki pri razstavljanju izrabljenih vozil in vzdrževanju vozil (razen 

13, 14, 16 06 in 16 08) 

16 01 03 izrabljene avtomobilske pnevmatike 

16 01 04* izrabljena vozila 

16 01 06 izrabljena vozila, ki ne vsebujejo niti tekočin niti drugih nevarnih sestavin 

16 01 07* oljni fitri 

16 01 08* sestavine, ki vsebujejo živo srebro 

16 01 09* sestavine, ki vsebujejo PCB 

16 01 10* eksplozivne sestavine (npr. zračne blazine) 

16 01 11* zavorne obloge, ki vsebujejo azbest 

16 01 12 zavorne obloge, ki niso zajete v 16 01 11 
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16 01 13* zavorne tekočine 

16 01 14* tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 01 15 tekočine proti zmrzovanju, ki niso zajete v 16 01 14 

16 01 16 rezervoarji za utekočinjen plin 

16 01 17 železne kovine  

16 01 18 neželezne kovine  

16 01 19 plastika 

16 01 20 steklo 

16 01 21* nevarne sestavine, ki niso zajete v 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 

14 

16 01 22 sestavine, ki niso navedene drugje 

16 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

16 02 odpadki iz električne in elektronske opreme  

16 02 09* transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB 

16 02 10* rabljene naprave, ki vsebujejo PCB ali so onesnažene z njimi in niso zajete v 

16 02 09 

16 02 11* rabljene naprave, ki vsebujejo fluorokloroogljikovodike, HCFC in HFC 
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16 02 12* rabljene naprave, ki vsebujejo prosti azbest 

16 02 13* rabljene naprave, ki vsebujejo nevarne sestavine1 in niso zajete v 16 02 09 do 

16 02 12 

16 02 14 rabljene naprave, ki niso zajete v 16 02 09 do 16 02 13  

16 02 15* nevarne sestavine, odstranjene iz rabljenih naprav 

16 02 16 sestavine, odstranjene iz rabljenih naprav, ki niso zajete v 16 02 15 

16 03 izvržene šarže in neuporabljeni proizvodi 

16 03 03* anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 03 04 anorganski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 03 

16 03 05* organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 03 06 organski odpadki, ki niso zajeti v 16 03 05 

16 04 eksplozivni odpadki 

16 04 01* odpadno strelivo 

16 04 02* odpadni pirotehnični izdelki 

16 04 03* drugi eksplozivni odpadki 

                                                 
1  Nevarne sestavine v električni in elektronski opremi lahko vključujejo akumulatorje in 

baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne, živosrebrna stikala, steklo iz katodnih 
cevi in drugo aktivirano steklo. 
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16 05 plini v tlačnih posodah in rabljene kemikalije 

16 05 04* plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi 

16 05 05 plini v tlačnih posodah, ki niso zajeti v 16 05 04 

16 05 06* laboratorijske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo, 

vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij 

16 05 07* rabljene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

16 05 08* rabljene organske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

16 05 09 rabljene kemikalije, ki niso zajete v 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08  

16 06 baterije in akumulatorji 

16 06 01* svinčeve baterije 

16 06 02* nikelj-kadmijeve baterije 

16 06 03* baterije, ki vsebujejo živo srebro 

16 06 04 alkalne baterije (razen 16 06 03) 

16 06 05 druge baterije in akumulatorji 

16 06 06* ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev 
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16 07 odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih rezervoarjev in sodov (razen 

05 in 13) 

16 07 08* odpadki, ki vsebujejo olje 

16 07 09* odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi 

16 07 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

16 08 izrabljeni katalizatorji 

16 08 01 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali 

platino (razen 16 08 97) 

16 08 02* izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine1 ali njihove 

spojine 

16 08 03 izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo prehodne kovine ali njihove spojine, ki 

niso zajeti drugje 

16 08 04 izrabljeni katalizatorji za katalitično krekiranje (razen 16 08 07) 

16 08 05* izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino 

16 08 06* izrabljene tekočine, ki se uporabljajo kot katalizatorji 

16 08 07* izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi 

                                                 
1  Za namen te klasifikacijske številke so prehodne (tranzicijske) kovine: skandij, vanadij, 

mangan, kobalt, baker, irij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, železo, nikelj, cink, cirkonij, 
molibden in tantal. Te kovine ali njihove spojine so nevarne, če so uvrščene med nevarne 
snovi. Razvrstitev nevarnih snovi določi, katere od teh prehodnih kovin in njihovih spojin so 
nevarne. 
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16 09 oksidativne snovi 

16 09 01* permanganati, npr. kalijev permanganat 

16 09 02* kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat 

16 09 03* peroksidi, npr. vodikov peroksid 

16 09 04* oksidativne snovi, ki niso navedene drugje 

16 10 vodni tekoči odpadki, namenjeni obdelavi zunaj kraja nastanka 

16 10 01* vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 10 02 vodni tekoči odpadki, ki niso zajeti v 16 10 01 

16 10 03* vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 10 04 vodni koncentrati, ki niso zajeti v 16 10 03 

16 11 Odpadne obloge in ognjevzdržni materiali 

16 11 01* obzidave in ognjevzdržni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, 

ki vsebujejo nevarne snovi 

16 11 02 obzidave in ognjevzdržni materiali iz metalurških procesov na osnovi ogljika, 

ki niso zajeti v 16 11 01 

16 11 03* druge obzidave in ognjevzdržni materiali iz metalurških procesov, ki 

vsebujejo nevarne snovi 

16 11 04 druge obzidave in ognjevzdržni materiali iz metalurških procesov, ki niso 

zajeti v 16 11 03 
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16 11 05* obzidave in ognjevzdržni materiali iz nemetalurških procesov, ki vsebujejo 

nevarne snovi  

16 11 06 obzidave in ognjevzdržni materiali iz nemetalurških procesov, ki niso zajeti v 

16 11 05 

17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV 

(VKLJUČNO Z IZKOPNINAMI Z ONESNAŽENIH LOKACIJ) 

17 01 beton, opeka, ploščice in keramika 

17 01 01 beton 

17 01 02 opeka 

17 01 03 ploščice in keramika 

17 01 06* mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic ali keramike, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06 

17 02 les, steklo in plastika 

17 02 01 les 

17 02 02 steklo 

17 02 03 plastika  

17 02 04* steklo, plastika in les, ki vsebujejo  nevarne snovi ali so onesnaženi z njimi 
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17 03 bitumenske mešanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran 

17 03 01* bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran 

17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 

17 03 03* premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran 

17 04 kovine (vključno z zlitinami) 

17 04 01 baker, bron, medenina 

17 04 02 aluminij 

17 04 03 svinec 

17 04 04 cink 

17 04 05 železo in jeklo 

17 04 06 kositer 

17 04 07 mešane kovine 

17 04 09* kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi 

17 04 10* kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi 

17 04 11 kabli, ki niso zajeti v 17 04 10 

17 05 zemlja (vključno z izkopninami z onesnaženih lokacij), kamenje in izkopnine 

pri bagranju 

17 05 03* zemlja in kamenje, ki vsebujejo nevarne snovi 

17 05 04 zemlja in kamenje, ki niso zajeti v 17 05 03 



 
15311/4/04 REV 4  kok 72 
PRILOGA V DG I   SL 

 

17 05 05* izkopnine pri bagranju, ki vsebujejo nevarne snovi  

17 05 06 izkopnine pri bagranju, ki niso zajete v 17 05 05 

17 05 07* tolčenec iz železniških nasipov, ki vsebuje nevarne snovi 

17 05 08 tolčenec iz železniških nasipov, ki ni zajet v 17 05 07 

17 06 izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 

17 06 01* izolirni materiali, ki vsebujejo azbest 

17 06 03* drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali vsebujejo nevarne 

snovi 

17 06 04 izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03 

17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest 

17 08 gradbeni materiali na osnovi mavca 

17 08 01* gradbeni materiali na osnovi mavca, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi 

17 08 02 gradbeni materiali na osnovi mavca, ki niso zajeti v 17 08 01 

17 09 drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov 

17 09 01* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo živo srebro 

17 09 02* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB (npr.  

tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo 

PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki 

vsebujejo PCB) 
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17 09 03* drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z mešanimi 

odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi 

17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 17 

09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

18 ODPADKI PRI ZDRAVSTVENI IN VETERINARSKI OSKRBI TER 

RAZISKAVAH (BREZ ODPADKOV IZ KUHINJ IN RESTAVRACIJ, KI 

NE IZVIRAJO IZ NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE OSKRBE) 

18 01 odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja ali preprečevanja bolezni pri 

ljudeh 

18 01 01 ostri predmeti (razen 18 01 03) 

18 01 02 telesni deli in organi, vključno z vrečkami krvi in konzervirano krvjo (razen 

18 01 03) 

18 01 03* odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri 

zbiranju in odlaganju 

18 01 04 odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja 

pri zbiranju in odlaganju (npr. obveze, mavčni povoji, oblačila za enkratno 

uporabo, plenice) 

18 01 06* kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

18 01 07 kemikalije, ki niso zajete v 18 01 06 

18 01 08* citotoksična in citostatična zdravila 

18 01 09 zdravila, ki niso zajeta v 18 01 08 
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18 01 10* odpadki amalgama iz  zobozdravstva 

18 02 odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preprečevanja bolezni pri 

veterinarski dejavnosti 

18 02 01 ostri predmeti (razen 18 02 02) 

18 02 02* odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri 

zbiranju in odlaganju 

18 02 03 odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja 

pri zbiranju in odlaganju 

18 02 05* kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

18 02 06 kemikalije, ki niso zajete v 18 02 05 

18 02 07* citotoksična in citostatična zdravila 

18 02 08 zdravila, ki niso zajeta v 18 02 07 

 

19 

ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV ZA  

OBDELAVOčiščenja odpadnih vod ZUNAJ KRAJA NASTANKA TER 

OBJEKTOV ZA OSKRBO S PITNO VODO IN VODO ZA INDUSTRIJSKO 

UPORABO 

19 01 odpadki pri sežiganju ali pirolizi odpadkov 

19 01 02 železni deli, odstranjeni iz pepela 

19 01 05* filtrne pogače pri obdelavi odpadnih plinov  

19 01 06* tekoči vodni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov in drugi vodni tekoči 

odpadki 
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19 01 07* trdni odpadki pri obdelavi odpadnih plinov 

19 01 10* izrabljeno aktivno oglje pri obdelavi dimnih plinov 

19 01 11* pepel in žlindra, ki vsebujeta nevarne snovi  

19 01 12 pepel in žlindra, ki nista zajeta v 19 01 11 

19 01 13* elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi 

19 01 14 elektrofiltrski pepel, ki ni zajet v 19 01 13 

19 01 15* kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi 

19 01 16 kotlovski prah, ki ni zajet v 19 01 15 

19 01 17* pirolizni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi  

19 01 18 pirolizni odpadki, ki niso zajeti v 19 01 17 

19 01 19 pesek kurišč s fluidizirano plastjo 

19 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 02 odpadki pri fizikalno-kemični obdelavi industrijskih odpadkov (vključno z 

odstranjevanjem kromatov in cianidov ter nevtralizacijo) 

19 02 03 pomešani odpadki, ki sestojijo samo iz nenevarnih odpadkov  

19 02 04* pomešani odpadki, ki vsebujejo vsaj en nevaren odpadek 

19 02 05* mulji pri fizikalno-kemični obdelavi, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 02 06 mulji pri fizikalno-kemični obdelavi, ki  niso zajeti v 19 02 05 
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19 02 07* olja in koncentrati iz procesov ločevanja 

19 02 08* tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 02 09* trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 02 10 gorljivi odpadki, ki niso zajeti v 19 02 08 in 19 02 09 

19 02 11* drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 02 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 03 stabilizirani/solidificirani odpadki1 

19 03 04* odpadki, označeni kot nevarni, delno2 stabilizirani  

19 03 05 stabilizirani odpadki, ki niso zajeti v 19 03 04  

19 03 06* odpadki, označeni kot nevarni, solidificirani 

19 03 07 solidificirani odpadki, ki niso zajeti v 19 03 06 

19 04 vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije 

19 04 01 vitrificirani odpadki 

19 04 02* elektrofiltrski pepel in drugi odpadki pri obdelavi dimnih plinov 

                                                 
1  Procesi stabilizacije spremenijo nevarnost sestavin v odpadkih in s tem nevarne odpadke 

pretvorijo v nenevarne odpadke. Procesi solidifikacije spremenijo zgolj fizično stanje 
odpadkov (npr. tekočine v trdne snovi) z uporabo dodatkov (aditivov), ne spremenijo pa 
kemičnih lastnosti odpadkov. 

2  Odpadek se šteje kot delno stabiliziran, če se po procesu stabilizacije nevarne sestavine, ki 
niso bile v celoti spremenjene v nenevarne sestavine, lahko sprostijo v okolje na kratki, 
srednji ali dolgi rok. 
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19 04 03* nevitrificirana trdna faza 

19 04 04 vodni tekoči odpadki pri pripravi vitrificiranih odpadkov 

19 05 odpadki pri aerobni obdelavi trdnih odpadkov 

19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov 

19 05 02 nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov 

19 05 03 kompost, ki ne ustreza specifikacijam 

19 05 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 06 odpadki pri anaerobni obdelavi odpadkov 

19 06 03 tekočine pri anaerobni obdelavi komunalnih odpadkov 

19 06 04 pregnito blato pri anaerobni obdelavi komunalnih odpadkov 

19 06 05 tekočine pri anaerobni obdelavi živalskih in rastlinskih odpadkov 

19 06 06 tekočine pri anaerobni obdelavi živalskih in rastlinskih odpadkov 

19 06 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 07 izcedne vode z odlagališč 

19 07 02* izcedne vode z odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 07 03 izcedne vode z odlagališč, ki niso zajete v 19 07 02 

19 08 odpadki iz naprav za obdelavočiščenja odpadnih vod, ki niso navedeni drugje 

19 08 01 ostanki na grabljah in sitih 
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19 08 02 odpadki iz peskolovov 

19 08 05 mulji pri obdelavi komunalnih odplak 

19 08 06* nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalcev 

19 08 07* raztopine in mulji pri regeneraciji ionskih izmenjevalcev 

19 08 08* odpadki iz membranskih sistemov čiščenja, ki vsebujejo težke kovine 

19 08 09 mešanice masti in olj iz oljnih izločevalnikov, ki vsebujejo le jedilna olja in 

maščobe 

19 08 10* mešanice masti in olj iz oljnih izločevalnikov, ki niso zajete v 19 08 09 

19 08 11* mulji  pri biološki obdelavi industrijskihčiščenja odpadnih vod, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

19 08 12 mulji pri biološki obdelavi industrijskihčiščenja odpadnih vod, ki niso zajeti v 

19 08 11 

19 08 13* mulji pri kakšni drugi obdelavi industrijskihčiščenja odpadnih vod, ki 

vsebujejo nevarne snovi 

19 08 14 mulji pri kakšni drugi obdelavi industrijskihčiščenja odpadnih vod, ki niso 

zajeti v 19 08 13 

19 08 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 09 odpadki pri pripravi pitne in tehnološke vode 

19 09 01 trdni odpadki pri primarni filtraciji in ostanki na sitih 
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19 09 02 mulji pri bistrenju 

19 09 03 mulji pri dekarbonatizaciji 

19 09 04 izrabljeno aktivno oglje 

19 09 05 nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjalcev 

19 09 06 raztopine in mulji pri regeneraciji ionskih izmenjalcev 

19 09 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 10 odpadki pri dezintegraciji odpadkov, ki vsebujejo kovine 

19 10 01 odpadki železa in jekla 

19 10 02 odpadki neželeznih  kovin 

19 10 03* lahka frakcija iz dezintegratorjev in prah, ki vsebujeta nevarne snovi 

19 10 04 lahka frakcija iz dezintegratorjev in prah, ki nista zajeta v 19 10 03 

19 10 05* druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 10 06 druge frakcije, ki niso zajete v 19 10 05 

19 11 odpadki pri regeneraciji olj 

19 11 01* izrabljene filtrirne zemlje 

19 11 02* kisli katrani 

19 11 03* vodni tekoči odpadki 

19 11 04* odpadki, ki nastanejo pri čiščenju goriva z bazami 
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19 11 05* mulji pri obdelavičiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

19 11 06 mulji pri obdelavičiščenja odpadnih vod na kraju nastanka, ki niso zajeti v 19 

11 05 

19 11 07* odpadki pri čiščenju dimnih plinov 

19 11 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

19 12 odpadki pri mehanski obdelavi odpadkov (kot so npr. sortiranje, drobljenje, 

stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje 

19 12 01 papir in lepenka 

19 12 02 železne kovine 

19 12 03 neželezne kovine 

19 12 04 plastika in guma 

19 12 05 steklo 

19 12 06* les, ki vsebuje nevarne snovi 

19 12 07 les, ki ni zajet v 19 02 06 

19 12 08 tekstilije 

19 12 09 mineralne surovine (npr. pesek, kamenje) 

19 12 10 gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)  

19 12 11* drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) pri mehanski obdelavi 

odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi 
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19 12 12 drugi odpadki (vključno z mešanicami materialov) pri mehanski obdelavi 

odpadkov, ki niso zajeti v 19 12 11 

19 13 odpadki pri sanaciji onesnažene zemlje in podtalnice 

19 13 01* trdni odpadki pri sanaciji onesnažene zemlje, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 13 02 trdni odpadki pri sanaciji onesnažene zemlje, ki niso zajeti v 19 13 01 

19 13 03* mulji pri sanaciji onesnažene zemlje, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 13 04 mulji pri sanaciji onesnažene zemlje, ki  niso zajeti v 19 13 03 

19 13 05* mulji pri sanaciji podtalnice, ki vsebujejo nevarne snovi 

19 13 06 mulji pri sanaciji podtalnice, ki niso zajeti v 19 13 05 

19 13 07* vodni tekoči odpadki in vodni koncentrati pri sanaciji podtalnice, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

19 13 08 vodni tekoči odpadki in vodni koncentrati pri sanaciji podtalnice, ki niso zajeti 

v 19 13 07 

20 KOMUNALNI ODPADKI (ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV IN PODOBNI 

ODPADKI IZ OBRTI, INDUSTRIJE IN USTANOV), VKLJUČNO Z 

LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI 

20 01 ločeno zbrane frakcije (razen 15 01) 

20 01 01 papir in lepenka 

20 01 02 steklo 
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20 01 08 biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz menz 

20 01 10 oblačila 

20 01 11 tekstilije 

20 01 13* topila 

20 01 14* kisline 

20 01 15* alkalije 

20 01 17* fotokemikalije 

20 01 19* pesticidi 

20 01 21* fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 

20 01 23* rabljene naprave, ki vsebujejo fluorokloroogljikovodike 

20 01 25 jedilno olje in maščobe 

20 01 26* olje in maščobe, ki niso zajeti v 10 01 25 

20 01 27* barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi  

20 01 28 barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27 

20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 

20 01 30 čistila (detergenti), ki niso zajeta v 20 01 29 

20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila 

20 01 32 zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31 
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20 01 33* baterije in akumulatorji, zajeti v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane 

baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije  

20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33 

20 01 35* rabljene električne in elektronske naprave, ki niso zajete v 20 01 21 in 20 01 

23 in vsebujejo nevarne snovi1 

20 01 36 rabljene električne in elektronske naprave, ki niso zajete v 20 01 21, 20 01 23 

in 20 01 35 

20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi 

20 01 38 les, ki ni zajet v 20 01 37 

20 01 39 plastika 

20 01 40 kovine 

20 01 41 odpadki pri čiščenju dimnikov 

20 01 99 odpadki, ki niso navedeni drugje 

20 02 odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč) 

20 02 01 biorazgradljivi odpadki 

20 02 02 zemlja in kamenje 

20 02 03 drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi 

                                                 
1  Nevarne sestavine v električni in elektronski opremi lahko vključujejo akumulatorje in 

baterije, navedene v 16 06 in označene kot nevarne, živosrebrna stikala, steklo iz katodnih 
cevi, drugo aktivirano steklo itd. 
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20 03 drugi komunalni odpadki 

20 03 01 mešani komunalni odpadki 

20 03 02 odpadki s tržnic 

20 03 03 smeti pri čiščenju cest 

20 03 04 blato iz greznic 

20 03 06 odpadki pri čiščenju kanalizacijskihčiščenja odpadnih vod 

20 03 07 kosovni odpadki 

20 03 99 komunalni odpadki, ki niso navedeni drugje 

 

DEL 3 

Seznam A (Priloga II k Baselski konvenciji)1 

 

Y46 Odpadki iz gospodinjstev2 

Y47 Ostanki pri sežiganju odpadkov iz gospodinjstev   

 

                                                 
1 Ta seznam izhaja iz dodatka 4, del I sklepa OECD. 
2  Razen če niso ustrezno razvrščeni v eno klasifikacijsko številko v Prilogi III. 
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Seznam B (Odpadki iz dodatka 4, dela II Sklepa OECD1) 

 

Odpadki, ki vsebujejo kovine  

AA 010 261900 Žlindra, škaja in drugi odpadki pri proizvodnji železa in jekla2  

AA 060 262050 Pepeli in ostanki, ki vsebujejo vanadij2  

AA 190 810420 
ex 810430 

 

Odpadki magnezija in odpadni magnezij, ki so gorljivi, 

samovnetljivi ali pri stiku z vodo sproščajo vnetljive pline v 

nevarnih količinah 

 

Ostanki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snovi  

 

AB 030  Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri 

površinski obdelavi kovin 

AB 070  Livarski pesek 

AB 120 prej 
281290 

Anorganski halogenidi, ki niso navedeni ali vključeni drugje 

 prej 3824  

AB 150 prej 
382490 

Neprečiščen kalcijev sulfit in kalcijev sulfat iz razžvepljevanja 

dimnih plinov 

 

                                                 
1  Odpadki, oštevilčeni z AB 130, AC 250, AC 260 in AC 270, so bili črtani, ker so bili v skladu 

s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 75/442/EGS, označeni kot nenevarni in torej za 
njih ne velja prepoved izvoza iz člena 35 te uredbe. 

2  Ta seznam vključuje odpadke v obliki pepela, ostankov, žlindre, penaste žlindre, posnemkov, 
škaje, prahu, praška, muljev in pogače, razen če je material izrecno naveden drugje. 
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Odpadki iz pretežno organskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in anorganske snovi 

 

AC 060 Prej 
381900 

Hidravlične tekočine 

AC 070 prej 
381900 

Zavorne tekočine 

AC 080 prej 
382000 

Tekočine proti zmrzovanju 

AC 150  Fluorokloroogljikovodiki 

AC 160  Haloni 

AC 170 prej 
440310 

Odpadki obdelane plute in obdelanega lesa 

 

Odpadki, ki lahko vsebujejo tako anorganske kot organske sestavine 

 

AD 090 prej 
382490 

Odpadki pri proizvodnji, pripravi in uporabi reprografskih in 

fotografskih kemikalij ter materialov, ki niso navedeni ali 

vključeni drugje 

AD 100  Odpadki iz sistemov, ki niso na osnovi cianida in nastanejo pri 

površinski obdelavi plastike 

AD 120 prej 
391400 

Ionskoizmenjalne smole 

 prej 3915  

AD 150  Naravni organski materiali, ki se uporabljajo kot filtri (npr. 

biofiltri) 

 



 
15311/4/04 REV 4  kok 87 
PRILOGA V DG I   SL 

Odpadki iz pretežno anorganskih sestavin, ki lahko vsebujejo kovine in organske snovi 

RB 020 prej 6815 Keramična vlakna, ki imajo podobne fizikalno-kemijske lastnosti 

kot azbest 

 

________________
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PRILOGA VI  

 

Obrazec za objekte s predhodnim soglasjem (člen 14) 

Pristojni 

organ 

 

Objekt za predelavo 

 

Identifikacija 

odpadkov 

 

 Obdobje 

veljavnosti 

 

Skupna 

predhodno 

dovoljena 

količina 

 

 Ime in številka objekta za 

predelavo 

Naslov 

 

Postopek 

predelave  

(+ oznaka R) 

Uporabljene 

tehnologije 

(Klasifikacijska 

številka) 

 

Od 

 

Do 

 

(kg/liter) 

 

        

        

        

 

__________________
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PRILOGA VII 
 

PODATKI, KI SPREMLJAJO POŠILJKE ODPADKOV,  
KOT JE NAVEDENO V ČLENU 3(2) IN (4) 

 
Podatki o pošiljki(1) 

1.  Oseba, ki pripravi pošiljko: 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: Faks: 
E-pošta: 

2.  Uvoznik/Prejemnik: 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: Faks: 
E-pošta: 

3.  Dejanska količina :    kg :                       liter: 4.  Dejanski datum pošiljke: 
5.(a)  prvi prevoznik (2): 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: 
Faks: 
E-pošta: 
Prevozno sredstvo: 
Datum prevoza: 
Podpis: 

5.(b)  drugi prevoznik: 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: 
Faks: 
E-pošta: 
Prevozno sredstvo: 
Datum prevoza: 
Podpis: 

5.(c)  tretji prevoznik: 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: 
Faks: 
E-pošta: 
Prevozno sredstvo: 
Datum prevoza: 
Podpis: 

8.  Postopek predelave (ali, če je ustrezno, postopek 
odstranjevanja v primeru odpadkov, navedenih v členu 3(4)): 
Oznaka R (predelava)/oznaka D (odstranjevanje): 

6. Povzročitelj odpadkov (3): 
Izvirni povzročitelj (i), novi povzročitelj(i) ali zbiralec: 
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: Faks: 
E-pošta: 

9.  Opis odpadkov: 
 

7. Objekt predelave                Laboratorij  
Ime: 
Naslov: 
Kontaktna oseba: 
Tel: Faks: 
E-pošta: 

10.  Označevanje odpadkov (izpolniti z ustreznimi oznakami): 
(i) Baselska konvencija - Priloga IX: 
(ii) OECD (če je različna od (i)): 
(iii) Seznam odpadkov ES: 
(iv) Nacionalna oznaka: 

11.  Zadevna(e) država(e):   
Država izvoza/država odpreme Tranzitna država Država uvoza/Ciljna država 

     
12.  Izjava osebe, ki pripravi pošiljko: Potrjujem, da so zgornji podatki po moji najboljši vednosti popolni in pravilni. Potrjujem tudi, da so 
bile s prejemnikom pisno prevzete pogodbene obveznosti z učinkom(ni potrebno v primeru odpadkov, ki so navedeni v členu 3(4)): 
 
Ime: Datum: Podpis: 
13.  Podpis prejemnika ob prejemu odpadkov:   
Ime: Datum: Podpis: 

IZPOLNIJO PRISTOJNE OSEBE V OBJEKTU ZA PREDELAVO ALI V LABORATORIJU: 
14.  Pošiljka prejeta v objektu za predelavo           ali laboratoriju:   Prejeta količina :  kg: liter:  
Ime: Datum: Podpis: 

(1) Podatki, ki spremljajo pošiljke na zelenem seznamu odpadkov, namenjenih za predelavo, ali odpadkov, namenjenih za 
laboratorijsko analizo v skladu z Uredbo …1. 

(2) Če so prevozniki več kot trije, se priložijo podatki, kot je zahtevano v poljih 5 (a, b, c). 
(3) Če oseba, ki pripravi pošiljko, ni povzročitelj ali zbiralec, se priložijo podatki o povzročitelju ali zbiralcu. 
 

________________

                                                 
1 Za Uradni list: vstaviti številko te uredbe. 
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PRILOGA VIII 
 

SMERNICE ZA OKOLJU VARNO RAVNANJE (ČLEN 48) 

 

I. Smernice, sprejete na podlagi Baselske konvencije: 

1. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z biomedicinskimi in zdravstvenimi odpadki 

(Y1, Y3)1. 

2. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z odpadnimi svinčevimi-kislinskimi 

baterijami1. 

3. Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju pri celotni in delni demontaži ladij1. 

II. Smernice, sprejete v OECD: 

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov:  

Rabljeni osebni računalniki in njihovi ostanki3 

                                                 
1 Sprejeto na šesti Konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih 

odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, ki je potekala od 9. do 13. decembra 2002. 
2 Sprejel Odbor za okoljsko politiko OECD februarja 2003 (dokument 
ENV/EPOC(WGWPR(2001)3/končen). 
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III. Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO)  

Smernice o recikliranju ladij1 

IV. Smernice, ki jih je sprejela skupina za srečanja Mednarodna organizacija dela (ILO) 

Varnost in zdravje pri razstavljanju ladij: smernice za azijske države in Turčijo2 

__________________

                                                 
1 Resolucija A.962, ki jo je sprejela Skupščina Mednarodne pomorske organizacije (IMO) na 

svojem 23. rednem zasedanju, ki je potekalo od 24. novembra do 5. decembra 2003. 
2 Za objavo odobril upravljavski organ Mednarodne organizacije dela (ILO) na svojem 289. 

zasedanju, ki je potekalo od 11. do 26. marca 2004. 
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PRILOGA IX 
DODATNI VPRAŠALNIK ZA POROČANJE  

DRŽAV ČLANIC V SKLADU S ČLENOM 50(2) 

 

člen 11(1)(a) Podatki o ukrepih, ki so bili sprejeti za popolno ali delno prepoved pošiljk odpadkov 
med državami članicami 
Za izvajanje načel bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti 
in na nacionalni ravni v skladu z Direktivo 75/442/EGS 
 

Se je ta določba uporabljala? Da Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, priložite podatke o sprejetih ukrepih: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatne opombe: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podatki o ukrepih za sistematično ugovarjanje v zvezi s pošiljkami odpadkov med 
državami članicami 
Za izvajanje načel bližine, prednosti predelave in samozadostnosti na ravni Skupnosti 
in na nacionalni ravni skladu z Direktivo 75/442/EGS 

Se je ta določba uporabljala?        Da        Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, priložite podatke o sprejetih ukrepih: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatne opombe: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Art.11(1)(e) Podatki o prepovedi uvoza odpadkov 
Se je ta določba uporabljala? Da Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, priložite podatke o sprejetih ukrepih: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

člen 11(3) Podatki o izjemah glede izvajanja načel bližine, prednosti predelave in 
samozadostnosti 
V primeru nevarnih odpadkov, ki so bili v državi članici odpreme proizvedeni v tako 
majhni skupni količini na leto, da bi bila zagotovitev novih specializiranih objektov za 
odstranjevanje odpadkov v tej državi nerentabilna. 
 
 

Ste katero koli državo članico zaprosili, da uporabi to izjemo? Da Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 1 in napišite spodaj podatke o kakršni koli dvostranski 
rešitvi, uporabljeni v skladu s členom 11(3). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Ste prejeli kakršen koli zahtevek od držav članic za uporabo te izjeme? Da Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 1 in napišite spodaj podatke o kakršni koli dvostranski 
rešitvi, uporabljeni v skladu s členom 11(3). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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člen 11(1)(g) Podatki o ugovorih zoper predvidene pošiljke odpadkov ali njihovo odstranjevanje, 

ker niso v skladu z Direktivo 75/442/EGS. 
Je bila ta določba uporabljena? Da Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   

Če je odgovor da, izpolnite tabelo 2. 
člen 12(5) Podatki o ugovorih zoper predvidene pošiljke odpadkov ali njihovo predelavo, ker niso 

v skladu s členom 12(1)(c) 
Je bila ta določba uporabljena? Da Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 3. 

člen 14 Podatki o odločitvah pristojnih organov, ki so pristojni za določene objekte za 
predelavo, da bodo takšnim objektom izdali predhodno soglasje  

Se je že zgodil tak primer?                 Da          Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 4. 

člen 32 Podatki o sistemih držav članic za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov 
izključno v njihovi pristojnosti 

Ali obstaja sistem za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov izključno v vaši 
pristojnosti?                 Da Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če tak sistem obstaja, ali uporabljate sistem, določen v Naslovih II in VII Uredbe? 
                 Da Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če uporabljate sistem, ki je drugačen od tistega, ki je predpisan v Naslovih II in VII 
Uredbe, navedite podrobne podatke o sistemu, ki ga uporabljate: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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člen 23 in 
49(1) 

Podatki o nezakonitih pošiljkah odpadkov 
Se je zgodil tak primer?                       Da Ne 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 5. 
Prosimo, da navedete podatke o tem, kako nezakonite pošiljke preprečujete, odkrivate in 
kaznujete v skladu z nacionalno zakonodajo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

člen 6 Podatki o finančni garanciji ali enakovrednemu zavarovanju za kritje stroškov 
prevoza, predelave ali odstranjevanja in skladiščenja odpadkov, vključno s primeri iz 
členov 21 in 23 

Prosimo, da navedete podrobnosti o določbah nacionalne zakonodaje, ki je bila sprejeta 
v skladu s tem členom. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

člen 52 Podatki o kakršnih koli carinskih uradih, ki so jih določile države članice za 
pošiljke odpadkov, ki vstopajo v Skupnost ali izstopajo iz nje 

Je bil imenovan kakršen koli carinski urad? Da Ne 
(označite s kljukico √ , kot je ustrezno)   
Če je odgovor da, izpolnite tabelo 6. 

 

 

 

Opomba za izpolnitev tabel:  

Oznaki D (odstranjevanje) in R (predelava) sta tisti, ki sta navedeni v prilogah IIA in IIB k Direktivi 

75/442/EGS. 

Klasifikacijske številke odpadkov pri označevanju odpadkov so tiste, ki so navedene v prilogah III, 

IIIA, IIIB, IV in IVA te uredbe. 
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Tabela 1 
PODATKI O IZJEMAH GLEDE IZVAJANJA NAČEL BLIŽINE, PREDNOSTI PREDELAVE IN SAMOZADOSTNOSTI (člen 11(3)) 

Identifikacija  

odpadkov 
(klasifikacijska številka) 

 

Količina 
(kg/liter) 

Ciljna država (De) / 
država odpreme (Di) 

Postopek odstranjevanja 
koda D  

Predložitev zadeve Komisiji 
(da/ne) 
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Tabela 2 
UGOVORI ZOPER PREDVIDENE POŠILJKE ALI ODSTRANJEVANJE (člen 11(1)(g)) 

RAZLOGI ZA UGOVOR 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno) 

OBJEKT 

 

 

Identifikacija odpadkov 
(klasifikcijska številka 

 

Količina 
(kg/litri) 

Država tranzita (T)/ 
država odpreme (Di) 

člen 

11(1)(g)(i) 
člen 

11(1)(g)(ii) 
člen 

11(1)(g)(iii) 
Ime 

(v primeru člena 

11(1)(g)(ii)) 

Postopek 

odstranjevanja 

Oznaka D 
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Tabela 3 
UGOVORI ZOPER PREDVIDENE POŠILJKE ALI PREDELAVO (člen 12(1)(c) 

Identifikacija odpadkov 
(klasifikcijska številka 

 

Količina 
(kg/litri) 

Ciljna država  RAZLOGI ZA UGOVORE 
in podatki o ustrezni nacionalni zakonodaji 

OBJEKT 
(v ciljni državi) 

    Naziv Postopek 
predelave  
Oznaka R 
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Tabela 4 
PODATKI O ODLOČITVAH PRISTOJNIH ORGANOV ZA IZDAJO PREDHODNIH SOGLASIJ (ČLEN 14) 

Objekt za predelavo Identifikacija 

odpadkov 
(klasifikcijska 

številka) 

Obdobje veljavnosti Pristojni organ 

Naziv 
in številka 

Naslov Postopek predelave 
Oznaka R 

Uporabljene tehnologije  Od Do 

Preklic 
(datum) 
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Tabela 5 
PODATKI O NEZAKONITIH POŠILJKAH ODPADKOV1 (člena 23 in 49(1)) 

Odgovorni za nezakonitost 
(označite s kljukico √, kot je ustrezno) 

 

Identifikacija 

odpadkov 
(klasifikcijska 

številka)   

 

Količina 
(kg/litri) 

Ciljna država (De) in 
država odpreme (Di) 

Opredelitev razloga nezakonitosti 
(možno napotilo na kršene člene) 

Prijavitelj Prejemnik Drugi 

Sprejeti 

ukrepi, 
vključno 

z 

možnimi 

kaznimi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
1 Podatki o primerih, ki so bili v obdobju poročanja končani. 
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Tabela 6 
PODATKI O KAKRŠNIH KOLI CARINSKIH URADIH, KI SO JIH DOLOČILE DRŽAVE ČLANICE ZA POŠILJKE ODPADKOV, KI VSTOPAJO V 

SKUPNOST ALI IZ NJE IZSTOPAJO (člen 52) 

Carinski urad 

Urad Kraj Nadzorovane države uvoza/izvoza 
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UTEMELJITVE SVETA 
Zadeva: Skupno stališče Sveta z dne 24. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov 
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I. UVOD 

 

1. Komisija je 1. julija 2003 Svetu predstavila svoj predlog uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o pošiljkah odpadkov. 

 

2. Evropski parlament je 19. novembra 2003 podal svoje mnenje. 

 

Ekonomsko-socialni odbor je 28. januarja 2004 sprejel mnenje. 

 

Odbor regij je 23. oktobra 2003 pisno sporočil, da ne bo podal mnenja. 

 

3. Komisija je 10. marca 2004 predstavila svoj spremenjeni predlog. 

 

4. Svet je 24. junija 2005 sprejel skupno stališče v skladu s členom 251(2) Pogodbe. 

 

II. CILJ 

 

Splošni cilji predlagane uredbe so: 

- prenesti v zakonodajo Skupnosti revidirani Sklep Sveta OECD1 in revidirano Baselsko 

konvencijo2 o nadzoru gibanja (nevarnih) odpadkov preko meja; 

- obravnavati težave pri uporabi, upravljanju in izvajanju uredbe Sveta iz leta 1993 

("Uredba 1993") 3; 

                                                 
1 Sklep OECD C (2001) 107 konč. z dne 21. maja 2002 glede revizije Sklepa C(92) 39/KONČ. 

o nadzoru gibanja odpadkov za predelavo preko meja. 
2 Baselska konvencija z dne 22. marca 1989 o nadzoru gibanja nevarnih odpadkov preko meja 

ter njihovega odlaganja, spremenjena 6. novembra 1998. 
3 (EGS) št. 259/93. 
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- v svetovnem merilu doseči uskladitev na področju čezmejnih pošiljk odpadkov; in 

- preoblikovati in poenostaviti sestavo členov Uredbe iz leta 1993. 

Glavni predlagani elementi vsebujejo, med drugim, spremembe celostnega postopkovnega 

okvira (še zlasti zahteve glede predhodnega pisnega obvestila in soglasja ter zahtev po 

informacijah), spremembe in pojasnila glede področja uporabe in opredelitev, določbe, ki se 

nanašajo na pošiljke odpadkov med državami članicami in znotraj njih, ter izvozne in uvozne 

določbe. 

 

III. ANALIZA SKUPNEGA STALIŠČA 

 

1. Splošni del 

 

Od 103 sprememb, ki jih je predlagal Evropski parlament med prvo obravnavo, jih je v 

skupno stališče vključenih 41 (v celoti, delno ali načelno, z istim ali podobnim 

besedilom, ali samo smiselno).  Svet meni, da skupno stališče ne spreminja pristopa in 

ciljev prvotnega predloga Komisije, in ugotavlja, da Komisija ne more sprejeti izbire 

pravne podlage, možnosti držav članic, da nasprotujejo pošiljkam odpadkov za 

predelavo in popolne izključitve stranskih živalskih proizvodov iz področja uporabe te 

uredbe. 

 

2. Spremembe Evropskega parlamenta 

 

Na plenarnem glasovanju 19. novembra 2003 je EP sprejel 103 spremembe k predlogu. 

 

41 izmed teh sprememb je vključenih v skupno stališče Sveta v celoti, delno ali 

smiselno. 

62 sprememb ni bilo sprejetih. 

V nadaljevanju so naštete sprejete/zavrnjene spremembe v vrstnem redu, v katerem so 

vključene v skupno stališče. Če se več sprememb nanaša na isto vprašanje, pa so 

navedene skupaj ob prvi omembi. 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  kbl 4 
 DG I   SL 

(a) Sprejete spremembe 

 Sprememba 1: Sprejeta in vključena. 

Sprememba 83/rev: Sprejeta, izražena v uvodni izjavi 1. 

Sprememba 8: Načelno sprejeta, izražena v uvodni izjavi 31. 

Sprememba 9: Delno sprejeta v členu 1(3)(g) in uvodni izjavi 9. 

Sprememba 10: Načelno vključena. Celoten člen 1(5), kot ga je predlagala 

Komisija, je bil črtan, da se izogne zmedi pri izločanju nekaterih določb. 

Sprememba 12: Sprejeta v členu 2. 

Spremembi 13 in 14: Načelno sprejeti, izraženi v členu 2 (5) in (7). Opredelitve 

iz Direktive 75/442/EGC pa so bile upoštevane.  

Sprememba 15: Sprejeta, izražena v členu 2(15). 

Sprememba 113: Sprejeta, izražena v členu 2(25). 

Sprememba 79: Sprejeta, izražena v členu 3(5). 

Sprememba 81: Načelno in delno sprejeta, izražena v členu 3(5). 

Sprememba 22: Sprejeta. 

Sprememba 52: Načelno sprejeta, izražena v prvem stavku člena 4. 

Sprememba 24: Delno sprejeta v točki 3 člena 4 in členu 8(1). 

(Glej tudi spremembo 29.) 

Spremembi 96 in 97: Načelno in delno sprejeti, izraženi v točki 5 člena 4 in 

členu 6(2).  

Sprememba 29: Delno sprejeta v členu 7. (Glej tudi spremembo 30.) 

Sprememba 30: Načelno sprejeta, izražena v členu 8(1) in (2). 

Spremembi 108 in 115: Sprejeti v členu 11(1)(e). 

Sprememba 42: Načelno sprejeta, izražena v členu 12(1)(c). 

Sprememba 47: Načelno sprejeta, izražena v členu 12(1)(c), členu 12(5) in (6), 

spremenjeni uvodni izjavi 21 in členu 59(2). 

Sprememba 45: Sprejeta, izražena v členu 12(1)(h). 

Sprememba 100: Sprejeta, vključena v člen 16(b) in člen 17(1). 
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Sprememba 84/rev: Načelno sprejeta v členu 16(e) in členu 15(e) (glej 

člen 6(5)). 

Sprememba 57: Sprejeta v členu 23(5). 

Spremembi 58 in 101: Načelno sprejeti, vključeni v členih 25(4) in 58(1)(f). 

Sprememba 60: Načelno sprejeta, vključena v člen 29. 

Sprememba 62: Sprejeta v členu 40(1)(d). 

Sprememba 63: Sprejeta v členu 41(2)(b). 

Sprememba 64: Sprejeta v členu 42(1)(e). 

Sprememba 65: Sprejeta v členu 43(2)(c). 

Sprememba 61: Načelno sprejeta, izražena v členu 48(2). 

Sprememba 103: Sprejeta v členu 57(1). 

Sprememba 28: Delno sprejeta v uvodni izjavi 37 (je na razporedu za dokončno 

oblikovanje metode iz člena 58(1)(a)). 

Spremembi 82 in 46 (združeni v eno spremembo): Delno sprejeti, izraženi v 

členu 58(1)(b). 

Sprememba 75: Sprejeta v Prilogi VIII, Del III. 

Sprememba 76: Sprejeta v Prilogi VIII, Del II. 

Sprememba 77: Sprejeta v Prilogi VIII, Del IV. 

 

(b) Zavrnjene spremembe  

 

Uvodne izjave 

 

Sprememba 2: Trenutno je strategija ravnanja z odpadki v postopku revizije, 

besedilo spremembe pa se zdi neuravnoteženo glede na druge pomembne vidike, 

kot je uporaba pravil notranjega trga tudi na področju odpadkov, predvidenih za 

ponovno uporabo in recikliranje. 

Sprememba 3: Vsebina ta spremembe bi škodovala še vedno odprti razpravi o 

sežiganju. 

Sprememba 107: Gre za dejansko izjavo, ki se ne zdi potrebna. 



 
15311/4/04 REV 4 ADD 1 REV 1  kbl 6 
 DG I   SL 

Spremembi 101 in 121: Sta v nasprotju s Sklepom OECD (glej člen 40(4), ki 

vsebuje podobno določbo, kot je v spremembi 121 za uvoz odpadkov za 

odstranitev. 

Sprememba 109: V Uredbi ni zajeto nastajanje nevarnih odpadkov. Poudariti je 

treba, da se je pri ugovarjanju pošiljkam za odstranitev mogoče sklicevati na drugi 

del spremembe, ki se nanaša na načelo bližine. 

Sprememba 4: Ne zdi se primerno, da bi bilo takšno napotilo v uvodni izjavi. 

Sprememba 5: Puščanje/odmetavanje ali nenadzorovano odlaganje prepoveduje 

že obstoječa zakonodaja EU. 

Sprememba 6: Ta sprememba se zdi presplošna v smislu člena 12(1)(g) in (h). 

Sprememba 7: V uvodni izjavi ni treba navajati, kaj naj bi EU dosegla v okviru 

Baselske konvencije. 

Spremembe 111, 112 in 92/rev: Te spremembe za ladje ne veljajo; to je predmet 

opredelitve v okviru Baselske konvencije. Te spremembe se ne nanašajo 

neposredno na vozila, so del strategije ravnanja z odpadki in prihodnjih dejavnosti 

Komisije. 

 

Členi 

 

Sprememba 11: Ta sprememba je bila zavrnjena, saj se je treba izogniti 

podvojitvi med to uredbo in Uredbo (ES) št. 1774/2002, hkrati pa obdržati 

ustrezno stopnjo nadzora (glej tudi člen 59(1) in novi uvodni izjavi 10 in 11). 

 

Spremembi 17 in 18 (združeni v eno spremembo): Ti spremembi sta bili 

zavrnjeni, ker sta v nasprotju z Baselsko konvencijo in Sklepom OECD 

(Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj) ter njunimi določbami za 

ravnanje z "zelenimi odpadki". 
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Sprememba 19: OECD ni predvidela te opustitve za odpadke, namenjene 

raziskavam, in takšna opustitev je bila ocenjena kot preširoka. 

 

Sprememba 20: Člen 3(5) predloga Komisije in ustrezna Priloga sta bila črtana 

zaradi nedavnega sprejetja Uredbe (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih 

onesnaževalih in spremembi Direktive št. 79/117/EGS. 

 

Spremembe 21, 26, 34, 41 in 91/rev: Uredba predvideva posebne določbe v 

primeru vmesnih postopkov - kot je bilo dogovorjeno v OECD. Svet meni, da 

glede na dejansko izvajanje vmesnih postopkov, najboljša rešitev ni bila njihova 

prepoved, temveč izdelava sistema, ki bo pristojnim organom omogočil 

spremljanje odpadkov med celotnim pošiljanjem in njihovo nevmesno predelavo 

ali odstranitvijo.  

 

Sprememba 126: Ta sprememba je bila ocenjena kot odvečna. 

 

Sprememba 122: Ta sprememba je bila zavrnjena, ker ni združljiva z Baselsko 

konvencijo. 

 

Spremembi 85/rev in 27: Ker ta uredba vsebuje posebne določbe glede vmesnih 

postopkov, so takšne posebne določbe nujne tudi v primeru finančnih garancij ali 

enakovrednih zavarovanj (glej člen 6(6)). Zato so bile te spremembe zavrnjene. 

 

Sprememba 31: Ta sprememba je bila zavrnjena, ker je bilo ocenjeno kot bolj 

primerno, da pristojni organi napovejo svoje pisno soglasje v obvestilu ali v kopiji 

tega obvestila. 
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Spremembe 86/rev, 87/rev in 88/rev: Spremembe nasprotujejo cilju, t.j. 

poenostavljanju. 

Obdobje 180 dni ni bilo sprejeto; usklajenost s časovnim okvirjem OECD (eno 

leto za pošiljanje - členi 9(4), (5) in (6) ter eno leto za odstranitev ali predelavo od 

prejema odpadkov- člen 9(7)). 

 

Spremembi 32 in 33: Nista bili vključeni, ker sta bili ocenjeni kot nepotrebni in 

preveč obremenjujoči. 

 

Sprememba 35: Za odpadke, namenjene predelavi, lahko pristojni organi pod 

določenimi pogoji uporabijo razlog za ugovor na osnovi nacionalnih okoljskih 

standardov (glej člen 12(1)(c), ki se nanaša na spremembi 42 in 47). Za odpadke, 

namenjene odstranitvi, takšen razlog za ugovor ni primeren, ker so v EU že 

uveljavljeni standardi (zlasti Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih, Direktiva 2000/76/ES o sežiganju odpadkov, Direktiva Sveta 

96/59/ ES o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov 

(PCB/PCT) in Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in 

spremembi Direktive 79/117/EGS). 

 

Sprememba 80: Ni bila vključena, vendar je treba opozoriti, da novi odstavek 

5 člena 3 sedaj predvideva, da bodo takšni odpadki v vseh primerih obravnavani 

kot odpadki, namenjeni odstranitvi. 

 

Sprememba 37: Ocenjeno je bilo, da je bolje obdržati sklic na Skupnost v skladu 

z Okvirno direktivo o odpadkih. 

 

Sprememba 38: V povezavi s členom 7 Okvirne direktive o odpadkih je 

skladnost z načrti upravljanja obravnavana v členu 11(1)(g), skladnost s 

pravno zavezujočimi standardi EU pa v členu 11(1)(i). Glej tudi pripombo k 

spremembi 35. 
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Sprememba 39: Ta sprememba je bila zavrnjena zaradi možnega neželenega 

učinka, ki bi ga povzročila odobritev pošiljk odpadkov za odstranitev na podlagi 

zahteve, da "specializirano" odlagališče v državi članici, tj. državi odpreme, ni 

obstajalo, ob tem pa je v tej državi obstajalo drugo primerno odlagališče. Zaradi 

tega je bilo ocenjeno kot primerno, da se pošiljke odpadkov za odstranitev 

dovolijo le v primerih, kjer skupna nacionalna odlagališča niso zadoščala. 

 

Sprememba 40: Ni bila vključena, saj bi povzročila nepotrebno regulativno 

obremenitev. Glej tudi pripombo k spremembi 50. 

 

Sprememba 116: Je v nasprotju s Sklepom OECD. Razen tega nasprotuje načelu 

notranjega trga za odpadke, namenjene predelavi. Glede odpadkov, namenjenih 

predelavi, glej vstavljeno besedilo v členu 11(1)(e) (glej spremembo 115). 

 

Sprememba 117: Je v nasprotju s Sklepom OECD. Razen tega nasprotuje načelu 

notranjega trga za odpadke, namenjene predelavi - če ima država odpreme 

zmogljivosti za predelavo odpadkov, to ne pomeni, da morajo biti odpadki 

predelani v tej državi. 

 

Sprememba 44: Je v nasprotju s Sklepom OECD. Razen tega nasprotuje načelu 

notranjega trga za odpadke, namenjene predelavi, in ni v skladu s členom 5 

Okvirne direktive o odpadkih. 

 

Sprememba 48: Ni bila sprejeta kot takšna, vendar se glede ugovora zaradi 

odsotnosti standardov EU nanjo nanašajo pripombe v zvezi s spremembo 47. 

 

Sprememba 49: Ni bila sprejeta, vendar pa bo v tem okviru pomembno delo 

Komisije (člen 58(1)(b)). 

 

Sprememba 50: Ni bila vključena, saj bi povzročila nepotrebno regulativno 

obremenitev. 
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Sprememba 51: Ta sprememba je ocenjena kot nepotrebna (v zvezi s trajanjem 

dovoljenja, ki se uporablja za splošna obvestila, glej člen 9 in člen 4, prvi stavek). 

 

Sprememba 99: Ni bila sprejeta, saj določbe niso uporabne. Nadaljnji postopek 

ni potreben. 

 

Sprememba 53: Zavrnjena, ker predlagano obravnava OECD. 

 

Sprememba 54: Ni skladna s časovnimi okviri OECD. 

 

Sprememba 55: Je v nasprotju s Sklepom OECD. Ocenjeno je bilo, da zadostuje, 

če pošiljko spremljajo podatki, navedeni v Prilogi VII (glej pripombo k 

spremembama 17 in 18). 

 

Sprememba 56: Ni bila sprejeta, saj je bilo ocenjeno, da člen 20 predloga 

Komisije ni nujen. 

 

Sprememba 105: Je bila zavrnjena, saj je ocenjeno, da je priprava pogodbe na 

zahtevo pristojnega organa nujna za učinkovit nadzor. 

 

Sprememba 59: Svet meni, da je to zadeva držav članic. 

 

Sprememba 66: Ni bila vključena zaradi skrbi glede zaupnosti in je ocenjena kot 

preveč obremenjujoča za pristojne organe. 

 

Sprememba 67: Ni bila vključena, ker se pristopne pogodbe ne smejo spreminjati 

s postopkom odbora (glej novi člen 62). 

 

Spremembi 78 in 106 (združeni v eno spremembo): Ti spremembi sta bili 

zavrnjeni, ker njun namen ni jasen in ker sta v nasprotju z usklajevanjem, ki ga 

predvidevata Baselska konvencija in OECD. EU ne sme enostransko spreminjati 

Sklepa OECD. 
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Sprememba 68: Ni bila vključena, ker EU ne sme enostransko spreminjati 

vnosov iz Sklepa OECD. 

 

Spremembi 69 in 70: Spremembi sta bili zavrnjeni, ker je treba ohraniti 

usklajenost z Baselsko konvencijo. 

 

Spremembe 71, 72 in 73: Te spremembe niso bile vključene, saj ta uredba ne 

sme spreminjati seznama odpadkov EU (Odločba Komisije 2000/532/ES). 

 

Sprememba 74: Ni bila ocenjena kot nujna, saj členi 33, 35 in 37 opredeljujejo, 

kateri odpadki se smejo izvoziti (glej člen 48(2)(a)). V vseh primerih so smernice 

navedene kot "iskanje napotkov" (zadnji stavek člena 48(2)).  

 

IV. ZAKLJUČEK 

 

Spremembe, ki jih je Svet vključil v spremenjeni predlog Komisije, so namenjene izboljšanju 

uporabnosti in odgovarjajo na zaskrbljenost nekaterih držav članic, hkrati pa poskušajo 

zagotoviti, da bodo Skupnost in države članice spoštovale in izpolnjevale mednarodne 

obveznosti na tem področju. 

Čeprav Svet ne more sprejeti vseh sprememb, ki jih je sprejel Evropski parlament, meni, da je 

skupno stališče pretežno v skladu z interesi Parlamenta.  
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DODATEK K OPOMBI K ZADEVAM POD TOČKO I/A 
od: generalnega sekretariata Sveta 
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11145/03 ENV 381 MI 164 RELEX 271 CODEC 945 - COM(2003) 379 final 
Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov [prva 

obravnava] 
- sprejetje (ZA + I) 
a) skupnega stališča 
b) obrazložitve Sveta 
- izjave 

 
 

Izjava Sveta in Komisije 

 

Svet in Komisija ocenjujeta, da bi ob izvajanju postopkov iz poglavij 1 in 2 naslova IV te uredbe 

Komisija morala upoštevati poseben primer Monaka. 
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Izjava Komisije 

 

Komisija jemlje na znanje dejstvo, da v Svetu obstaja soglasje za zamenjavo dvojne pravne 

podlage, ki jo je predlagala, to je člena 133 in člena 175(1) Pogodbe, s pravno podlago, ki vsebuje 

samo člen 175(1) Pogodbe.  Komisija ocenjuje, da je bila pravna podlaga iz njenega predloga edina 

primerna in si pridržuje pravico do uporabe pravnih sredstev, ki jih ima na razpolago. 

 

Prav tako Komisija ugotavlja, da v členu 12(1)(c) Svet dovoljuje državam članicam, da izrazijo 

pomisleke in zaustavijo pošiljke odpadkov, namenjenih predelavi, zaradi "nižjih standardov 

predelave" v namembni državi. Komisija ocenjuje, da bo ta določba ustvarila ovire na evropskem 

trgu recikliranja in predelave odpadkov, ne da bi ob tem izboljšala okoljska merila, ki se uporabljajo 

pri upravljanju z odpadki v EU. Komisija opozarja, da je v sporočilu COM (2003) 301 končno z 

naslovom "Proti tematski strategiji za preprečevanje in recikliranje odpadkov" predlagala rešitve za 

problem ekološkega dampinga, ki se lahko pojavi, ob poudarku na izoblikovanju evropskih norm na 

področju upravljanja z odpadki. Poleg tega Komisija svari pred dejstvom, da je člen 12(1)(c) 

nejasen in zapleten, da lahko povzroči povečanje števila nezakonitih pošiljk odpadkov in da bo 

najverjetneje imel za posledico veliko število sodnih postopkov. 

 

Nazadnje Komisija ugotavlja, da Svet iz področja uporabe uredbe izvzema "pošiljke, ki so 

podvržene zahtevam, ki pogojujejo odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 o določitvi 

zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi". Glede na 

razlike, ki obstajajo med tema uredbama v zvezi s postopkovnimi določbami, Komisija ocenjuje, da 

je zaželeno, da nadaljuje s preučevanjem odnosov med tema uredbama, da bi lahko objavila 

rezultate preučevanja še pred začetkom veljavnosti uredbe o pošiljkah odpadkov. Tako bi se lahko 

upoštevale skrbi, ki so jih izrazile nekatere države članice v zvezi z nevarnostjo podvajanja 

postopkov, in Komisija bi lahko ohranila svoj predlog. 

 

_______________________ 
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2003/0139 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251(2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah 
odpadkov 

1. OZADJE 

Datum predložitve predloga EP in Svetu (dokument 
COM(2003)379 konč. – 2003/139(COD)): 

30. junij 2003. 

Datum mnenja Evropskega parlamenta, prvo branje: 19. november 2003. 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 28. januar 2004. 

Datum predložitve spremenjenega predloga: 9. marec 2004. 

Datum sprejetja skupnega stališča: 24. junij 2005. 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Predlog ima štiri glavne cilje: 

– izvajanje Sklepa Sveta OECD C(2001)107 z dne 14. junija 2001 v zakonodaji 
Skupnosti, 

– obravnavanje težav, nastalih pri uporabi, upravljanju in izvrševanju Uredbe iz leta 
1993, ter vzpostavitev večje pravne jasnosti, 

– doseganje splošne uskladitve na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, 

– okrepitev sestave členov Uredbe. 

Za dosego teh ciljev je treba spremeniti različne oddelke in vidike Uredbe Sveta 
(EGS) št. 259/93. To vključuje: 

– spremembe njene sestave, 

– spremembe in pojasnila opredelitev ter razjasnitev področja njene uporabe 
(naslov I), 
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– spremembe in pojasnila postopkov, ki se uporabljajo za pošiljke odpadkov 
(naslov II–VI); med državami članicami (naslov II); v državah članicah 
(naslov III) ter izvoz iz Skupnosti in uvoz vanjo (naslovi IV, V in VI), 

– spremembe drugih določb Uredbe (naslov VII). 

3. PRIPOMBE K SKUPNEMU STALIŠČU 

3.1 Splošne pripombe 

Komisija je v svojem spremenjenem predlogu v celoti, delno ali načelno sprejela 43 
od 103 sprememb, ki jih je Evropski parlament predlagal pri prvem branju. 41 
sprememb je sedaj vključenih bodisi dobesedno bodisi vsebinsko v skupno stališče. 

Komisija ne more sprejeti skupnega stališča v zvezi z več vprašanji. 
Najpomembnejša med njimi so naslednja: 

Komisija vztraja, da je njena predlagana skupna pravna podlaga za to uredbo (v 
nadaljnjem besedilu „Uredba“), tj. za okolje in trgovino (člena 175 in 133 Pogodbe 
ES), pravilna, in ne more sprejeti ene same pravne podlage, kot je predlagal Svet 
(člen 175 Pogodbe ES). 

Poleg tega Komisija ne more podpreti skupnega stališča glede možnosti držav članic, 
da ugovarjajo pošiljkam odpadkov, namenjenih za predelavo, na podlagi „nižjih 
standardov obdelave“ v namembni državi. Komisija meni, da bi taka določba 
povzročila nastanek ovir na evropskem trgu recikliranja in predelave odpadkov, pri 
čemer se okoljski standardi ravnanja z odpadki v EU ne bi izboljšali. 

Svet je spremenil člen 1(6) tako, da je v celoti izključil stranske živalske proizvode iz 
področja uporabe Uredbe (člen 1(3)(d)). Komisija meni, da je bolj priporočljivo 
preučiti razmerje med to uredbo in Uredbo (ES) št. 1774/2002 o določitvi 
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, 
tako da bi bili rezultati pregleda objavljeni še pred začetkom veljavnosti Uredbe. 
Tako bi se upoštevalo zaskrbljenost, ki so jo nekatere države članice izrazile zaradi 
tveganj postopkovnega podvajanja, in Komisiji omogočilo, da ohrani svoj predlog. 

3.2 Podrobne pripombe 

3.2.1 Spremembe Parlamenta, ki jih je Komisija sprejela v celoti, delno ali načelno in so 
vključene v skupno stališče 

Spremembi 8 in 108 glede uvodnih izjav sta bili vključeni.  

Sprememba 9 glede izključitve odpadkov, ki jih proizvedejo oborožene sile države 
članice v določenih okoliščinah, iz področja uporabe Uredbe je bila delno vključena 
v člen 1(3)(g). 

Sprememba 10 glede določb, ki se uporabljajo za Prilogo III v zvezi z odpadki, 
namenjenimi za predelavo, je bila obravnavana. Celotni odstavek (člen 1(5)), kot ga 
je predlagala Komisija, je bil črtan, da bi se izognili zmedi, ki bi nastala z izločitvijo 
določenih določb. Vključena načelno. 
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Sprememba 12 se nanaša na mešanice odpadkov, za katere ni nobenega ločenega 
vnosa. Vključena v člen 2(3). 

Spremembi 13 in 14 glede določenih dejavnosti, ki sestavljajo začasno predelavo in 
začasno odstranjevanje, sta bili načelno sprejeti ter sta izraženi v členih 2(5) in 2(7). 
Upoštevane so bile opredelitve iz Direktive 75/442/EGS o odpadkih. 

Spremembi 15 in 22 zagotavljata opredelitev prijavitelja, ki je vključena v člen 
2(15). 

Sprememba 113 glede opredelitve „države tranzita“ je bila sprejeta in je izražena v 
členu 2(24).  

Sprememba 79, ki določa, da so pošiljke mešanih komunalnih odpadkov (vpis 
odpadkov 20 03 01), zbranih iz gospodinjstev, predmet predhodne prijave in 
odobritve, je bila vključena v člen 3(5). Sprememba 81 je bila sprejeta delno in 
načelno ter je izražena v členu 3(5). 

Sprememba 24, ki omogoča pristojnim organom, da v določenem roku zahtevajo 
dodatne informacije in dokumentacijo, je bila delno vključena v člena 4(3) in 8(1). 

Spremembi 96 in 97 glede časa vzpostavitve finančne garancije in predložitve 
dokazila o tem ali enakovrednega zavarovanja sta bili delno in načelno sprejeti v 
člena 4(5) in 6(2). 

Spremembi 29 in 30 glede zahtevka za informacije in dokumentacijo ter potrditve in 
predložitve prijav v določenem roku sta bili delno in načelno sprejeti v člena 7(2) in 
8(1–2).  

Sprememba 115 glede razširjenih pristojnosti držav članic, da ugovarjajo pošiljkam 
odpadkov za odstranitev, se lahko podpre. Vključena v člen 11(1)(e). 

Sprememba 45 glede ugovarjanja pošiljkam odpadkov za predelavo na podlagi tega, 
da je načrtovana pošiljka namenjena odstranitvi in ne predelavi, je bila sprejeta. 
Vključena v člen 12(1)(h). 

Sprememba 52, ki določa postopke, ki se uporabljajo za splošno prijavo, je bila 
načelno sprejeta in je izražena v členu 4. 

Sprememba 100 glede informacij, ki jih prijavitelj predloži pristojnim organom in 
prejemniku, je bila sprejeta. Vključena v člena 16(b) in 17(1). 

Sprememba 84 rev. glede zaključitve predelave ali odstranitve je bila načelno 
sprejeta in je izražena v členu 16(e). 

Sprememba 57, ki poudarja potrebo po sodelovanju med organi oblasti v zvezi z 
vsemi primeri nezakonitega pošiljanja z vključitvijo „zlasti“ za primere, kjer se 
odgovornost ne more pripisati niti prijavitelju niti prejemniku, je bila sprejeta. 
Vključena v člen 23(5). 

Spremembi 58 in 101 glede elektronske izmenjave podatkov sta bili sprejeti. 
Vključeni v člena 25(4) in 58(1)(f). 
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Sprememba 60 glede obmejnih sporazumov je bila sprejeta. Vključena v člen 29. 

Sprememba 61 glede okolju primernega ravnanja je bila načelno sprejeta. Vključena 
v člen 48(2). 

Spremembe 62–65 glede kriznih ali vojnih razmer so bile sprejete. Vključene v člene 
40(1)(d), 41(2)(b), 42(1)(e) in 43(2)(c). 

Sprememba 103 glede spremembe prilog Uredbe je bila sprejeta. Vključena v člen 
57(1). 

Sprememba 28 glede načina izračuna finančne garancije je bila delno sprejeta v 
uvodnih izjavah. 

Spremembi 82 in 46 glede smernic za uporabo določbe o tako imenovani „navidezni 
predelavi“ sta bili delno sprejeti. Vključeni v člen 58(1)(b). 

Spremembe 75, 76 in 77 glede prilog so bile sprejete. Vključene v Prilogo VIII, dele 
II–IV. 

3.2.2 Spremembe Parlamenta, ki sta jih Komisija in Svet zavrnila in niso vključene v 
skupno stališče 

Spremembe 2–7, 107, 109 in 110–111 glede uvodnih izjav niso veljale kot 
pomembne za predlog in zato niso bile sprejete. Poleg tega spremembi 4–5 nista bili 
sprejeti, ker bi kršili pravico Komisije do pobude. 

Sprememba 11 glede črtanja člena 1(6), ki omogoča možno izključitev stranskih 
živalskih proizvodov iz področja uporabe Uredbe, je bila zavrnjena. Komisija meni, 
da je pomembno ohraniti to določbo za izognitev podvajanju in iz tega izhajajočo 
nepotrebno obremenitev za izvajalce zaradi sočasne uporabe te uredbe in Uredbe 
(ES) št. 1774/2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki 
niso namenjeni prehrani ljudi. Komisija bi zato raje ohranila svoj predlog in preučila 
razmerje med zadevnima uredbama, tako da bi se rezultati pregleda objavili še pred 
začetkom veljavnosti Uredbe (primerjaj 3.2.5 glede dodatnih sprememb predloga, ki 
jih je uvedel Svet). 

Sprememba 112 glede obveznosti Komisije, da določi smernice, se ne more sprejeti 
predvsem zato, ker krši pravico Komisije do pobude. 

Spremembi 17 in 18 predlagata, da nenevarni odpadki, kot so našteti v Prilogi III, 
postanejo predmet predhodne pisne prijave. To je nesprejemljivo, saj bi bilo v 
nasprotju s Sklepom OECD. 

Sprememba 19, ki pošiljke za „raziskovalne namene“ dodaja pošiljkam, izključenim 
iz postopka obveščanja s prijavo, se ne more sprejeti. Take pošiljke prav tako 
pomenijo tveganje kot druge pošiljke odpadkov in morajo zato slediti običajnim 
postopkom.  

Sprememba 20 glede obveznosti določitve mejnih vrednosti v določenem roku se ne 
more sprejeti, ker bi kršila pravico Komisije do pobude. Poleg tega se je štelo, da v 
predlogu ni treba ohraniti posebne določbe glede pošiljk odpadkov, ki so sestavljene, 
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ki vsebujejo ali ki so okužene s kemikalijami iz prilog A, B in C Stockholmske 
konvencije z dne 22. maja 2001 o obstojnih organskih onesnaževalih (POPs – 
persistent organic pollutants), ker je bila v zvezi s tem sprejeta posebna uredba 
(Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
obstojnih organskih onesnaževalih in o spremembi Direktive 79/117/EGS, UL L 158, 
30.4.2004, str. 7–49). 

Sprememba 44 glede ugovarjanja pošiljkam odpadkov za predelavo na podlagi načel 
samozadostnosti in bližine bi povzročila nastanek ovir na evropskem trgu recikliranja 
in predelave odpadkov, pri čemer se okoljski standardi ravnanja z odpadki v EU ne 
bi izboljšali. Zadevna sprememba se zato ne more sprejeti.  

Spremembe 21, 26–27, 34, 41, 85 rev. in 91 rev. v zvezi z začasnimi postopki se ne 
morejo sprejeti. Komisija meni, da ni primerno prepovedati takih postopkov. 
Namesto tega jih je treba urediti s predpisi tako, da lahko pristojni organi spremljajo 
odpadke skozi celoten postopek pošiljanja in do zaključka postopkov predelave in 
odstranitve.  

Spremembi 86 rev., 87 rev. in 88 rev. sta v nasprotju z roki iz Sklepa OECD in se 
zato ne moreta sprejeti. 

Spremembi 32 in 33 glede poznejšega nadzora in preverjanja skladnosti prijave bi 
moral pokrivati člen 49 o izvrševanju in se zato ne moreta podpreti. 

Sprememba 35 predvideva dodatne razloge za ugovarjanje pošiljkam odpadkov za 
odstranitev, ki se ne morejo sprejeti. Prav tako je treba zavrniti spremembo 37, ki 
črta sklicevanje na samozadostnost na ravni Skupnosti in se tako nanaša zgolj na 
nacionalno raven. Še naprej je treba spodbujati sodelovanje med sosednjimi in/ali 
majhnimi državami, predvsem s sklicevanjem na samozadostnost na ravni Skupnosti. 
Sprememba 38 predvideva, da se lahko pošiljki odpadkov za odstranitev ugovarja na 
podlagi nacionalne zakonodaje, če na ravni Skupnosti ni nobenih obveznosti v zvezi 
z odstranitvijo. Taka določba bi se lahko zlorabljala, zato se ne more sprejeti. 

Sprememba 80 glede mešanih komunalnih odpadkov, zbranih iz gospodinjstev, ni 
bila vključena, vendar je treba opozoriti, da člen 3(5) predvideva, da se bo take 
odpadke v vseh primerih obravnavalo kot odpadke, namenjene odstranitvi. 

Spremembi 116–117 predvidevata dodatne razloge za ugovarjanje pošiljkam 
odpadkov za odstranitev, ki niso v skladu s Sklepom OECD. Poleg tega bi 
sprememba 116 lahko ustvarila oviro za notranji trg odpadkov za predelavo. Zato se 
zadevna sprememba ne more sprejeti. 

Sprememba 49 glede določenih meril v zvezi s predelavo se ne more sprejeti. Vendar 
pa je bila določba glede sprejetja smernic za uporabo določbe o tako imenovani 
„navidezni predelavi“ vključena v člen 58(1)(b). 

Spremembi 40 in 50 črtata možnost, da se zadevni pristojni organi lahko s 
prijaviteljem dogovorijo, da kadar težave v zvezi z ugovarjanjem niso razrešene v 
določenem roku, nova prijava ni potrebna. Vztrajati pri prijavi, če se vse zadevne 
stranke dogovorijo drugače, se ne zdi potrebno ali utemeljeno; zato se sprememba ne 
more sprejeti. 
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Sprememba 51 ni potrebna (glej prvi stavek člena 4 in člen 9). 

Sprememba 99 glede uporabe postopka splošne prijave za programe vračanja se ne 
more sprejeti, ker je njeno področje uporabe preveč nenatančno. 

Sprememba 54 glede rokov za potrdila o predelavi ali odstranitvi se ne more sprejeti, 
ker ni skladna z roki OECD. 

Sprememba 55 glede predhodne obvestitve pristojnih organov v zvezi z zelenimi 
odpadki se ne more sprejeti, ker se oprema pošiljke z navedenimi informacijami šteje 
za zadostno. To je v skladu z okoliščinami iz Sklepa OECD. 

Sprememba 105, ki črta obveznost osebe, ki organizira pošiljanje, da na zahtevo 
zadevnega pristojnega organa zagotovi izvod pogodbe v zvezi s pošiljkami 
nenevarnih odpadkov za predelavo, se ne more sprejeti. Za namene nadzora je 
bistveno, da se lahko zahteva predložitev pogodbe. Poudariti je treba, da so zaupne 
informacije v pogodbi zaščitene, saj bi to lahko bil razlog za predlog te spremembe. 

Sprememba 121, ki uvaja dodaten pogoj v zvezi z uvozom odpadkov za predelavo v 
Skupnost, da v zvezi z nevarnimi odpadki pristojni organ odpreme zunaj Skupnosti 
vnaprej predloži ustrezno utemeljeno zaprosilo, v katerem navede, da „nima 
tehničnih zmogljivosti in potrebnih obratov za ravnanje z odpadki in jih pod 
razumnimi pogoji ne more pridobiti na okolju varen način“, se ne more sprejeti. V 
zvezi z državami OECD bo taka določba kršila Sklep OECD. V zvezi z državami 
nepogodbenicami Baselske konvencije, ki niso države OECD, se ta zahteva že 
uporablja. V zvezi z državami pogodbenicami Baselske konvencije, ki niso države 
OECD, se dodatne omejitve iz okoljskih razlogov ne bi štele za utemeljene. 
Sprememba se zato zavrne. 

Sprememba 67 glede Akta o pristopu ni bila vključena, ker se ta akt ne spreminja s 
postopki odbora (glej novi člen 62). 

Spremembe 68, 71–73, 78 in 106 se nanašajo na spremembe posameznih vpisov iz 
seznamov odpadkov, priloženih predlogu, in se ne morejo sprejeti. Ne gre za to, da 
se Komisija ne strinja glede vsebine, temveč za to, ker meni, da to ni pravi okvir za 
take spremembe. Sezname odpadkov je treba spremeniti v zakonodaji, iz katere 
izhajajo (Baselska konvencija, Sklep OECD in seznam odpadkov EU). Poleg tega so 
take spremembe v nasprotju z enim od glavnih ciljev predloga, to je mednarodno 
uskladitvijo na področju seznamov odpadkov. 

3.2.3 Spremembe Parlamenta, ki jih je Svet sprejel, vendar jih je Komisija zavrnila  

Spremembi 1 in 83 rev., ki predlagata spremembo pravne podlage iz okolja in 
trgovine (člena 175 in 133 Pogodbe ES) na zgolj okolje (člen 175 Pogodbe ES), je 
Svet sprejel, vendar ju je Komisija zavrnila. Glavni cilj predlagane uredbe je varstvo 
okolja. Ker pa so določbe naslovov IV, V in VI o izvozu iz, uvozu v in tranzitu skozi 
Skupnost v tretje države in iz njih tudi pravila o mednarodni trgovini, je pravna 
podlaga za te posebne določbe člen 133 Pogodbe ES. Zato Komisija vztraja, da je 
njena predlagana skupna pravna podlaga za Uredbo, tj. okolje in trgovina (člena 175 
in 133 Pogodbe ES), pravilna in ne more sprejeti ene same pravne podlage. 
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Sprememb 42, 47 in 48 glede ugovarjanja pošiljkam odpadkov za predelavo na 
podlagi nacionalnih standardov ali nacionalnih obveznosti Komisija ne more sprejeti. 
Komisija meni, da bi taka določba povzročila nastanek ovir na evropskem trgu 
recikliranja in predelave odpadkov, pri čemer se okoljski standardi ravnanja z 
odpadki v EU ne bi izboljšali. Komisija opozarja, da je predlagala rešitve za 
morebitni problem zniževanja standardov v svojem Sporočilu COM(2003) 301 konč. 
„K tematski strategiji o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov“, ki se 
osredotoča na razvoj evropskih standardov ravnanja z odpadki. Poleg tega Komisija 
opozarja, da je člen 12(1)(c) nejasen in zapleten, da lahko pripelje do povečanja 
števila nezakonitih pošiljk odpadkov in povzroči številne sodne primere.  

3.2.4 Spremembe Parlamenta, ki jih je Komisija sprejela, vendar niso vključene v skupno 
stališče  

Spremembo 92 glede razjasnitve opredelitve pojma „države odpreme“ je Komisija 
načelno podprla, saj bi lahko bila koristna v zvezi s pošiljkami na odprtem morju. 
Vendar pa Komisija meni, da je treba to določbo dopolniti z odstavkom, ki 
prednostno razvršča različne možnosti za opredelitev tega, katero državo naj se v 
primeru spora šteje za državo odpreme.  

Spremembo 126, ki pristojnemu organu odpreme nalaga „posebne predpise, ki jih za 
svojo državo sprejme država članica odpreme“, je Komisija sprejela v svojem 
spremenjenem predlogu, vendar se od tedaj obravnava kot odvečna in je bila med 
drugim zaradi poenostavitve zavrnjena.  

Spremembo 122 glede odstopanj za določena javna podjetja je Komisija sprejela v 
svojem spremenjenem predlogu, vendar se od tedaj obravnava kot neskladna z 
Baselsko konvencijo. Sprememba je bila zato zavrnjena. 

Sprememba 31 določa, da pristojni organi namembne države in države tranzita 
izrazijo svoje pisno soglasje z izdajo pisne odločbe drugim pristojnim organom in 
prijavitelju. To je Komisija sprejela v svojem spremenjenem predlogu, vendar se od 
tedaj šteje za nepotrebno. Sprememba je bila zato med drugim zaradi poenostavitve 
zavrnjena. 

Spremembo 53, ki črta celoten člen v zvezi s predhodno odobrenimi predelovalnimi 
obrati, je Komisija podprla zato, ker so ugodnosti tega člena omejene, saj morajo 
organi oblasti kljub temu oceniti druge elemente prijav in lahko še vedno ugovarjajo 
odpadkom, namenjenim v predhodno odobren obrat. 

Sprememba 56, ki omejuje področje uporabe člena 20 v predlogu Komisije, ni bila 
vključena. 

Spremembo 59, ki predvideva, da Komisija določi najvišje stopnje stroškov 
poslovanja, ki bremenijo prijavitelja, je Komisija načelno podprla. 

Spremembo 74 glede razjasnitve področja uporabe smernic je Komisija podprla. 

Spremembo 39, ki vnaša „določene“ pred „nevarne odpadke“, je Komisija načelno 
podprla. 
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Spremembo 66 glede dostopa javnosti do prijav je Komisija načelno podprla, če so 
obveznosti opredeljene v ločenem členu in vsebujejo sklicevanje na izpolnjevanje 
pravil o zaupnosti, kot so opredeljena v nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji 
Skupnosti. 

Spremembi 69 in 70 glede razvrščanja seznamov odpadkov iz Priloge V (povezanih s 
prepovedjo izvoza nevarnih odpadkov), tako da seznam nevarnih odpadkov EU 
prevlada nad baselskim seznamom nenevarnih odpadkov (oba seznama sta navedena 
v Prilogi), je Komisija načelno podprla. 

3.2.5 Dodatne spremembe predloga, ki jih je uvedel Svet 

Svet je uvedel številne dodatne spremembe predloga. Najpomembnejša sprememba 
je, da člen 1(3)(d) v celoti izključuje stranske živalske proizvode iz področja uporabe 
Uredbe. Komisija v zvezi s tem ne more podpreti skupnega stališča in meni, da bi 
bilo bolj priporočljivo preučiti razmerje med to uredbo in Uredbo (ES) št. 1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi, tako da se rezultati pregleda objavijo še pred začetkom veljavnosti 
Uredbe. Zato Komisija meni, da mora njena predlagana različica člena 1(6) ostati 
nespremenjena. 

4. SKLEP 

Skupno stališče je predvsem pomemben korak k izboljšanju jasnosti Uredbe in 
krepitvi njenih določb v skladu s cilji, ki jih je treba doseči, kot so navedeni v 
predlogu Komisije. Poleg tega Komisija ne more sprejeti skupnega stališča v zvezi s 
številnimi vprašanji, od katerih so najpomembnejša navedena v priloženi izjavi. 
Zadevna vprašanja vključujejo pravno podlago za Uredbo, možnost držav članic, da 
ugovarjajo pošiljkam odpadkov, namenjenih za predelavo, in popolno izključitev 
stranskih živalskih proizvodov iz področja uporabe Uredbe. 

5. IZJAVA KOMISIJE 

Komisija ugotavlja, da obstaja v Svetu soglasje za nadomestitev skupne pravne 
podlage, ki jo je predlagala Komisija, to je členov 133 in 175(1) Pogodbe, z eno 
samo pravno podlago, ki vključuje le člen 175(1) Pogodbe. Komisija meni, da je njen 
predlog vključeval pravilno pravno podlago, in si pridržuje pravico, da uporabi 
pravna sredstva, ki jih ima na razpolago. 

Poleg tega Komisija ugotavlja, da v členu 12(1)(c) Svet državam članicam omogoča, 
da ugovarjajo in zaustavijo pošiljke odpadkov, namenjenih za predelavo, na podlagi 
„nižjih standardov obdelave“ v namembni državi. Komisija meni, da bi taka določba 
povzročila nastanek ovir na evropskem trgu recikliranja in predelave odpadkov, pri 
čemer se okoljski standardi ravnanja z odpadki v EU ne bi izboljšali. Komisija 
opozarja, da je predlagala rešitve za morebitni problem zniževanja standardov v 
svojem Sporočilu COM(2003)301 konč. „K tematski strategiji o preprečevanju 
nastajanja in recikliranju odpadkov“, ki se osredotoča na razvoj evropskih 
standardov ravnanja z odpadki. Poleg tega Komisija opozarja, da je člen 12(1)(c) 
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nejasen in zapleten, da lahko pripelje do povečanja števila nezakonitih pošiljk 
odpadkov in povzroči številne sodne primere.  

Končno Komisija ugotavlja, da Svet iz področja uporabe Uredbe izključuje „pošiljke, 
ki so predmet zahtev po odobritvi iz Uredbe (ES) št. 1774/2002 o določitvi 
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode živali, ki niso namenjeni za 
prehrano ljudi“. Zaradi razlik med tema dvema uredbama v zvezi s postopkovnimi 
določbami Komisija meni, da je bolj priporočljivo preučiti razmerje med zadevnima 
uredbama tako, da se rezultati pregleda objavijo še pred začetkom veljavnosti Uredbe 
o pošiljkah odpadkov. Tako bi se upoštevalo zaskrbljenost, ki so jo nekatere države 
članice izrazile zaradi tveganj postopkovnega podvajanja, in Komisiji omogočilo, da 
ohrani svoj predlog. 
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